Orçamento
Temático da
Mobilidade
Urbana

são luís

Orçamento
Temático da
Mobilidade
Urbana

São Luís

		
sumário
		 são luís
4

APRESENTAÇÃO

5

O MOBCidades em São Luís

5

Instituto de Cidadania Empresarial do Maranhão

5

Engajamundo

5

Greenpeace – Núcleo de Voluntários de São Luís

5

Instituto Maranhão Sustentável

5

Plan International

6

METODOLOGIA

8

CONTEXTUALIZAÇÃO DA MOBILIDADE EM SÃO LUÍS

11

ANÁLISES DOS DADOS

15

ORÇAMENTOS DETALHADOS

15

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (SMTT)

17

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (SEMOSP)
– RECORTE MOBILIDADE

19

ANÁLISE POR CATEGORIA

22

RESTOS A PAGAR

23

CONSIDERAÇÕES FINAIS

APRESENTAÇÃO
o MOBCidades, a metodologia Orçamento
& Direitos e a elaboração dos Orçamentos
Temáticos da Mobilidade Urbana
Esta análise foi elaborada no âmbito do Projeto MobCidades - Mobilidade, Orçamento e Direitos. Coordenado pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) em parceria com dez movimentos da Rede Cidades por Territórios Justos, Democráticos e
Sustentáveis, o projeto tem por objetivo fortalecer as organizações da sociedade civil
(OSCs) para o monitoramento do orçamento e a incidência da Política de Mobilidade
Urbana. A iniciativa conta com o financiamento da União Europeia e contempla mais
de 50 OSCs das dez cidades participantes: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Ilhabela
(SP), Ilhéus (BA), João Pessoa (PB), Piracicaba (SP), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São
Luís (MA) e São Paulo (SP).
Iniciado em 2017, o MobCidades tem atuado na articulação e capacitação de organizações da sociedade civil para a popularização do conceito de direito à cidade e o
monitoramento e atuação política na elaboração das leis orçamentárias. Além disso,
os movimentos que o integram têm atuado no levantamento de dados sobre transparência e mobilidade nos municípios, na elaboração de Orçamentos Nacional e
Municipais Temáticos da Mobilidade Urbana, na incidência para a regulamentação
do transporte como direito social e na discussão da temática mobilidade e gênero.
A metodologia orientadora do projeto chama-se Orçamento e Direitos e foi desenvolvida
pelo Inesc. Tem como base o Pacto Internacional pelos direitos econômicos, sociais culturais (Pidesc), que prevê a obrigação dos Estados de garantir o máximo de recursos para
a realização progressiva de direitos, sem discriminação. A partir desse pacto, a instituição
desenvolveu um olhar para o orçamento e as políticas públicas, observando se a forma
de arrecadação e distribuição dos recursos se pautam pela i) justiça fiscal, se utilizam o
ii) máximo de recursos disponíveis nos orçamentos para a iii) realização progressiva de
direitos, com base nos princípios da iv)não -discriminação e da v) participação popular.
Segundo o Inesc, é necessário que esses cinco pilares sejam respeitados para que o
orçamento público esteja de fato garantindo direitos: a partir deles, podemos verificar
o compromisso do poder público na criação e efetivação de políticas públicas. Um dos
desdobramentos da metodologia Orçamento & Direitos é a elaboração de Orçamentos
Temáticos (OT) de cada política, nos quais são analisadas a prioridade dada ao tema no
planejamento dos governos e a execução orçamentária destinada à sua efetivação em
determinado período de tempo. Nesta série de Orçamentos Temáticos, abordamos as
políticas de Mobilidade Urbana nas dez cidades integrantes do MobCidades.
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O MOBCidades em São Luís
Instituto de Cidadania Empresarial do Maranhão
O Instituto de Cidadania Empresarial do Maranhão (ICE-MA) é uma associação sem
fins lucrativos e apartidária, que atua na mobilização e sensibilização da classe empresarial para a prática da Responsabilidade Social. Para isso, articula-se em rede
com outras organizações sociais, de modo a promover o diálogo intersetorial e a
participação cidadã. Integrante da Rede Cidades, tem atuado desde 2008 em temas
ligados à sustentabilidade urbana, produzindo e disseminado conhecimentos e informações por meio da elaboração do Caderno de Indicadores Sociais de São Luís.

Engajamundo
O Engajamundo é uma organização social que atua através de formações, mobilização e ações de ativismo, com o objetivo de “empoderar a juventude brasileira para
compreender, participar e incidir em processos políticos internacionais”. Dentre suas
pautas de atuação, defendem maior representatividade dos jovens nos processos e
espaços de decisão, especialmente nos que se referem à questões ambientais.

Greenpeace – Núcleo de Voluntários de São Luís
O Greenpeace é uma Organização Não Governamental que atua em temas ligados ao
meio ambiente. São uma “organização ativista, comprometida apenas com os indivíduos e a sociedade civil, que usa confrontos pacíficos e criativos para expor problemas ambientais e desenvolve soluções para um futuro verde e pacífico”.

Instituto Maranhão Sustentável
O Instituto Maranhão Sustentável, articulado como associação em 2011, nasceu para
promover protagonismo social, buscando resgatar o papel do associativismo e das
organizações da sociedade civil como medida de novo modelo de governança e de
inovação com criatividade local.

Plan International
Com 80 anos de história, a Plan International é uma Organização Não Governamental, não religiosa e apartidária que defende os direitos das crianças, adolescentes e
jovens, com foco na promoção de igualdade de gênero. A Plan International Brasil
desenvolve programas e projetos com o objetivo de capacitar e empoderar crianças,
adolescentes e suas comunidades, para que adquiram competências e habilidades
que os ajudem a transformar suas realidades.
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METODOLOGIA
O Orçamento Temático da Mobilidade Urbana de São Luís (OTMU) foi elaborado a
partir da Metodologia Orçamento e Direitos (Metodologia O&D), desenvolvida pelo
Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC). Através desta metodologia, é possível
fazer o alinhamento entre os investimentos em políticas públicas e a garantia dos Direitos Humanos, centrando a ação política no ser humano como sujeito de direitos e
colocando-o como elemento fundamental na elaboração e definição de prioridades
no orçamento público. Esta ferramenta corrobora com outros estudos já elaborados,
como o Levantamento Situacional da Mobilidade Urbana em São Luís, pois permite à
sociedade compreender de forma mais clara o quanto a gestão municipal tem investido, de fato, para promoção da política de mobilidade urbana.
Para as análises, foi utilizado o Plano Plurianual 2018-2021 – PPA (disponível em
http://transparencia.saoluis.ma.gov.br/pagina/2419/) e a Lei Orçamentária Anual
(LOA) – Lei Nº 6.290, de 28 de dezembro de 2017 (disponível em http://transparencia.saoluis.ma.gov.br/pagina/2395/), que fixou a receita do município de São Luís em
R$ 3.052.641.059,60 (três bilhões, cinquenta e dois milhões, seiscentos e quarenta
e um mil, cinquenta e nove reais e sessenta centavos). Deste total, foram extraídos
os orçamentos apontados como integralmente ligados a despesas com mobilidade
urbana, como no caso do orçamento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT); orçamentos que incidem na mobilidade urbana, mas que não são
exclusivos para este fim, como no caso da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP e; orçamentos que incidem indiretamente na mobilidade,
a exemplo, despesas com transporte escolar e vale transporte. Do que chamamos
de orçamento indireto para mobilidade urbana, destacamos os valores referente a
iluminação pública, pois entende-se que vias iluminadas são preponderantes para
segurança no trânsito e, portanto, também contribui para melhor deslocamento na
cidade. Para fins deste estudo, além dos números referenciados no PPA e na LOA,
utilizou-se o portal Transparência São Luís (http://transparencia.saoluis.ma.gov.br),
com último acesso em 19/08/2019, a fim de identificar o que efetivamente foi gasto
com a mobilidade em 2018.
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A partir dos valores lançados no portal da transparência, foi possível construir os
gráficos e tabelas, a quais seguimos a seguinte ordem: Orçamento Geral das Secretarias (SMTT e SEMOSP); Orçamento Detalhado, que se subdivide em Orçamento
por Programa e Orçamento por Ações; Análise dos orçamentos por categorias (detalhamento dos orçamentos diretos e indiretos para mobilidade urbana) e; Restos a
pagar (dívidas advindas de exercícios orçamentários de outros anos ou que ainda não
tiveram seus desembolsos finalizados).
NESTAS ANÁLISES, SÃO DESTACADOS:
•

Valor orçado;

•

Valor orçado atualizado;

•

Empenhado (contrato até o momento);

•

Liquidado (executado até o momento);

•

Pago (executado até o momento).

É necessário destacar que São Luís teve um significativo avanço em relação à transparência com os gastos públicos no que se refere à disponibilização dos dados no
portal da transparência. Por outro lado, algumas dificuldades ainda são encontradas,
por exemplo, quando se busca o detalhamento dos gastos por secretarias, verifica-se
que não estão agrupados por órgão de origem, sim numa listagem geral, exigindo
filtragem manual que se torna imprecisa.
Nas leis orçamentárias, filtramos as buscas a partir das Funções, Programas e Ações,
conforme exposto abaixo, buscando as subcategorias (transporte público, obras de
infraestrutura, acessibilidade etc.)
Nº

FUNÇÃO

15

URBANISMO

26
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TRANSPORTE

Nº

Programa

Nº

Ação

451

Infraestrutura urbana

0223

Infraestrutura urbana

452

Iluminação pública

0226

Iluminação pública

0207

Desenvolvimento e
manutenção de Fóruns e
Conselhos de participação

0223

Infraestrutura Urbana

0227

Transporte público e
semipúblico

0228

Operações de trânsito

782

Transporte rodoviário

CONTEXTUALIZAÇÃO DA
MOBILIDADE EM SÃO LUÍS
Segundo o IBGE, São Luís possui cerca de 1.094.667 habitantes. Por ser a capital e ter
em seu território o Porto do Itaqui (de onde são escoadas produções agropecuárias,
mineral, de grãos etc.), é a principal cidade do estado do ponto de vista do comércio
e negociações; integra junto com outros 12 municípios, a principal região metropolitana do Maranhão, chamada de Grande São Luís. Em função da atividade portuária,
São Luís apresenta características específicas, como grande movimentação de produtos através da Estrada de Ferro Carajás, grande circulação de caminhões (só o Porto
do Itaqui recebe, em média, 600 caminhões por dia) e grande volume de atracações
de navios. A atividade portuária está em expansão na cidade, o que exigirá maior
disponibilização de vias e aumentará a demanda por transporte de cargas.
Uma característica relevante observada nos últimos anos é a movimentação de trabalhadores através da Grande São Luís, que abrange municípios distante até 100 km
centro de São Luís, aproximadamente. Este deslocamento exige maior disponibilidade de serviços de transportes intermunicipais no terminal rodoviário, que no contexto atual não atende à demanda, deixando espaço para a livre oferta de serviços por
veículos particulares, muitos deles de forma clandestina, nem sempre oferecendo
condições básicas de segurança no deslocamento.
O Sistema de Transporte Público de São Luís é composto por cinco terminais de integração, que permitem a conexão entre o centro da cidade, bairros populosos e a
zona rural. Todos estes terminais recebem a demanda de passageiros oriundos de
municípios da região metropolitana, o que faz com que o fluxo de passageiros gire
em torno de 500 mil por dia, para uma frota de pouco mais de 800 veículos, dispostos em 171 linhas (144 integradas e 27 não integradas), sendo operada por 4.774
cobradores e motoristas. Desde 2016, após a realização de licitação pública que concedeu o direito de exploração dos serviços do Sistema de Transporte Público por 20
anos, prorrogáveis por mais 10 anos, as empresas vencedoras passaram a operar o
Bilhete Único, sistema que permite a troca de condução fora dos terminais (integração temporal). Nesse novo sistema, os ônibus operam programados no sentido ida
ou volta, onde os passageiros têm 45 minutos para realizar a integração temporal
com ônibus que estejam no mesmo sentido do primeiro embarque e 1h30 para emparque em sentidos opostos.
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O BILHETE ÚNICO É DIVIDIDO TRÊS NÍVEIS DE LINHAS:
Linhas Troncais: são linhas que iniciam suas viagens no

bairro, passam nos terminais de integração, seguem para os
grandes corredores e em seguida retornam (passando novamente
nos terminais de integração) para o bairro de onde partiram.
Linhas Circulares: trata-se de linhas que realizam percurso

circular em São Luís, trafegando nos principais corredores da
cidade, sem necessariamente atender a demanda específica e
direta de um bairro.

Linhas Alimentadoras: são as linhas que realizam seu

trajeto somente dentro de bairros ou de uma região específica.
Tem como objetivo garantir o transporte do bairro para algum
terminal de integração.

O Bilhete Único funciona exclusivamente nas linhas do município de São Luís, não
contemplando integração temporal com ônibus oriundos da região metropolitana
(operados pela Agência Estadual de Mobilidade e Serviços Públicos - MOB, ligada
ao Governo do Estado do Maranhão). Entretanto, o cartão de embarque é o mesmo
utilizado para todas as linhas de transporte rodoviário da Grande São Luís. Na atual conjuntura, o Sistema de Transporte de São Luís (SISTRAN) não comporta toda a
demanda, especialmente na região da zona rural e Área Itaqui Bacanga (que reúne
mais de 25 comunidades, totalizando cerca de 300 mil pessoas). Com isso, muitos
motoristas particulares passaram a oferecer serviços de táxis lotação, cobrando, inicialmente, valores abaixo da tarifa do ônibus, em deslocamentos rápidos. O serviço
ficou popularmente chamado de “carrinho”.
O número de motoristas dos “carrinhos” cresceu descontroladamente, obrigando o
poder público a iniciar a regularização do serviço. Apesar de várias tentativas, até o
momento ainda não há uma legislação municipal clara sobre essa questão, embora
já existam vários motoristas organizados em cooperativas de transporte alternativo.
Em relação à mobilidade ativa, São Luís é insuficiente. Existem cerca de 18 km de
ciclovias, mas parte delas estão depredadas ou já estão descaracterizadas pela ação
do tempo; outras estão em pontos de lazer ou apresentam pouca funcionalidade no
deslocamento diário da população ciclista, por exemplo.
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Referente a participação popular, existem algumas divergências. Em julho de 2018, o
ICE-MA protocolou ofício via Lei de Acesso à Informação indagando a Secretaria de
Trânsito e Transportes sobre a existência do Conselho de Mobilidade Urbana de São
Luís. Meses depois, a Secretaria respondeu, informando que “a criação e funcionamento de um conselho de mobilidade estão incluídos como uma das ações previstas para
a organização institucional e popular do Plano de Mobilidade de São Luís”. Deixou em
branco sobre a realização de audiências públicas ou outras instâncias de participação
popular, completando com “a secretaria possui um membro no Conselho as Cidades”.
Após pesquisas, a equipe do ICE-MA localizou a Lei Nº 421, de 23 de novembro de 2016
(disponível em https://www.camara.slz.br/download/publicada-15-12-2016-8/),
promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal, à época Vereador Astro de Ogum,
que regulamentou o Conselho de Mobilidade de São Luís, até mesmo, distribuindo as
vagas entre várias instituições, das quais, somente uma é efetivamente da sociedade
civil organiza. A Lei foi aprovada em primeira votação, segunda votação e redação
final toda no dia 16/12/2015.
Advindas as audiências públicas para revisão do Plano Diretor de São Luís, o ICE-MA
questionou o Conselho da Cidade (CONCID), que é presidido pelo Instituto da Cidade (INCID), sobre a existência ou elaboração do Plano de Mobilidade de São Luís. A
devolutiva foi que o Plano será elaborado somente após aprovação do Plano Diretor.
Entretanto, no dia 28 de dezembro de 2017, em regime de urgência e no recesso parlamentar, a Câmara Municipal aprovou a Lei Nº 6.292, disponível em https://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_subpagina.asp?site=1665, instituindo a Lei de Mobilidade
de São Luís, o que caracteriza-se como o Plano de Mobilidade Urbana da cidade. A Lei
foi aprovada sem participação popular, sem realização de audiências, utilizando expressões em desuso, como “portador de deficiência” e exclui quase que integralmente a participação popular assegurada pela Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Enquanto não se avança efetivamente no planejamento da cidade, com legislações
claras e construídas com participação popular, São Luís sofre com os longos congestionamentos, um crescente processo de gentrificação, uma carga de mais de 300 mil
multas para uma frota de 409 mil veículos automotores. Em se tratando de pessoas
com deficiências, o Direito à Cidade é negligenciado, pois os espaços de deslocamento não são adequados.
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ANÁLISES DOS DADOS
O orçamento total do Município de São Luís previsto na Lei Orçamentária Anual de
2018 foi de R$ 3.052.641.059,60 (três bilhões, cinquenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil, cinquenta e nove reais e sessenta centavos). Desse total,
R$ 65.164.942,68 foram destinados à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes – SMTT; R$ 332.556.415,61 à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
– SEMOSP, do qual R$ 145.769.856,19 são destinados a obras de mobilidade, cerca
de 43% do orçamento total da secretaria. Consolidando os valores das secretarias,
teremos um orçamento total para mobilidade urbana em São Luís previsto em R$
210.934.798,87 (duzentos e dez milhões, novecentos e trinta e quatro milhões, setecentos e noventa e oito mil reais e oitenta e sete centavos).
TAIS VALORES ESTÃO FIXADOS EM:
Gestão administrativa;
Desenvolvimento e manutenção de
Conselhos e Fóruns de participação;
Infraestrutura urbana;
Transporte público e semipúblico;
Operações de trânsito e;
Iluminação pública.

página 11

Para que seja compreendido o que cada item acima representa, apresentamos o
Glossário de Indicadores da Prefeitura de São Luís, de onde extraímos as informações referente a mobilidade urbana. Os indicadores do glossário apontam o que cada
Programa incorpora, segundo o Plano Plurianual 2018-2021:
PROGRAMA

INDICADOR
100% do orçamento executado

Gestão administrativa

60% de pessoal efetivo
Vale transporte concedido

Desenvolvimento
e manutenção de
Conselhos e Fóruns de
participação
Infraestrutura urbana

Secretarias com conselhos municipais implantados

Quantitativo de ônibus com ar condicionado
Vias urbanas recuperadas e construídas
Empresas que operam transporte público
Frota de transporte público
Linhas operantes
Motoristas e cobradores de transporte público
Nível médio de satisfação do usuário do transporte
público

Transporte público e
semipúblico

Passageiros de transporte público mensal
Percentual de gratuidades/mês do total
Serviços de transporte público licitados
Serviços de transporte semipúblico regulamentados
Sistema de bilhetagem implantado
Terminais de integração modernizados e integrados com o
monitoramento eletrônico nos ônibus
Campanhas realizadas
Congestionamentos em horários de pico
Mortalidade em acidentes de trânsito

Operações de trânsito

Mortes por atropelamento
Plano elaborado
Pontos de parada
Semáforos
Vias sinalizadas
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PROGRAMA

INDICADOR
Consumo de energia do sistema
Crimes noturnos

Iluminação pública

Pontos de luz instalados
Pontos de luz mantidos
Fonte: Plano Plurianual 2018-2021 de São Luís/Elaboração Própria

Com essas informações, poderemos iniciar as análises do Orçamento Temático com
maior clareza. Observando a execução orçamentária da mobilidade em São Luís por
fase, temos o seguinte cenário:
orçamento smtt semosp 2018

ORÇAMENTO smtt e semosp 2018

por fase de execução orçamentária - recorte mobilidade

(POR FASE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — RECORTE DE MOBILIDADE)

250000K

PAGO R$ 99.703.055

LIQUIDADO R$ 149.118.368

50000K

EMPENHADO R$ 173.824.001

100000K

orçado R$ 196.526.451

150000K

orçadO ATUALIZADO R$ 210.934.798

200000K

0K

Fonte: Portal da Transparência de São Luís-MA / Elaboração Própria

Nota-se que o valor pago é menos da metade do valor orçado atualizado. Considerando que o filtro de busca foi janeiro a dezembro de 2018, o valor de restos a
pagar em 2019 é bem elevado. Destacamos, porém, que orçamento é elaborando
considerando previsões de arrecadação, podendo assim sofrer variações ao longo do
ano. Alguns municípios, por exemplo, fazem alterações em seus orçamentos para o
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Teto de Gastos.
Os dois gráficos a seguir demonstram o orçamento da SMTT e da SEMOSP de forma
individualizada, para que se compreenda como tem sido todas as fases orçamentárias de ambas secretarias. Note que o gráfico da SMTT está detalhado por origem do
recurso, que são duas: dotação orçamentária da própria secretaria e Fundo Municipal
Especial de Transporte. Já o gráfico da SEMOSP apresenta somente os orçamentos
destinado à mobilidade, excluídos valores de obras que não sejam de infraestrutura
urbana específica para área e gestão administrativa.
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orçamento smtt 2018 por fase de execução orçamentária
ORÇAMENTO smtt - 2018
(POR FASE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — RECORTE DE MOBILIDADE)
45000K

SMTT

PAGO R$ 9.361.217

0K

LIQUIDADO R$ 15.758.482

5000K

EMPENHADO R$ 18.113.081

10000K

orçadO ATUALIZADO R$ 24.246.721

15000K

orçado R$ 24.246.721

20000K

PAGO R$ 37.408.737

25000K

orçado R$ 45.710.020

30000K

LIQUIDADO R$ 40.736.426

35000K

EMPENHADO R$ 40.918.221

orçadO ATUALIZADO R$ 40.918.221

40000K

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES

O gráfico mostra que houve redução no orçamento da SMTT de aproximadamente 5 milhões de reais, o que fez com que até o fim do exercício orçamentário o valor pago se aproximasse mais do previsto. Na contramão, embora o Fundo Municipal Especial de Transporte não tenha sido afetado com redução orçamentária, a discrepância entre o orçado e o
pago é muito acentuada, sendo pago somente 38% do orçamento atualizado, o que pode
apontar para uma má gestão dos recursos ou contenção de investimentos no setor.
orçamento semosp 2018 por fase de execução
orçamentária
ORÇAMENTO
semosp/2018
(POR FASE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / RECORTE MOBILIDADE)

50000K

PAGO R$ 203.272.489

100000K

LIQUIDADO R$ 263.583.444

150000K

orçado R$ 278.410.445

200000K

EMPENHADO R$ 298.159.417

250000K

orçadO ATUALIZADO R$ 329.136.575

300000K

0K

O valor orçado para a SEMOSP teve reajuste em torno de 20 milhões de reais, este
sendo direcionado especificamente para ação ‘Implantação, ampliação e manutenção de vias públicas’. Observando a dinâmica da cidade, é possível identificar algumas obras de intervenções no trânsito que, basicamente, transformaram retornos
em cruzamentos de avenidas, melhorando o fluxo; eliminação de semáforos com a
implantação de retornos de livre conversão. Não é possível identificar no Portal da
Transparência o quanto cada obra custou efetivamente aos cofres públicos. Por outro
lado, embora as intervenções surtiram efeito em certa medida, constata-se que não
há um planejamento concreto de melhoria ou requalificação das formas de deslocamento na cidade, a inclusão do ciclista ou pedestre, a segurança na travessia etc.
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ORÇAMENTOS DETALHADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (SMTT)
ORÇAMENTO DETALHADO POR PROGRAMA
O ORÇAMENTO DETALHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES É
COMPOSTO POR CINCO PROGRAMAS:
1.

Gestão Administrativa;

2.

Desenvolvimento e manutenção de Conselhos e
Fóruns de participação;

3.

Infraestrutura urbana;

4.

Transporte público e semipúblico;

5.

Operações de trânsito.

orçamento por programa smtt 2018

20000K
15000K
10000K

5000K
0K
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operação do trânsito R$ 17.222.743

25000K

R$ 3.077.389

30000K

transporte público e semipúblico

35000K

gestão administrativa R$ 40.918.221

40000K

infraestrutura urbana R$ 3.925.589

45000K

desenvolvimento e manutenção de conselhos
e fóruns de participação R$ 21.000

ORÇAMENTO por programa smtt 2018

ORÇAMENTO DETALHADO POR PROGRAMA
POR FASE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Programa

Valor orçado

Valor orçado
atualizado

Contrato até
o momento
(Empenhado)

Executado até
o momento
(Liquidado)

Executado até
o momento
(Pago)

Gestão
administrativa

45.710.020,04

40.918.221,68

40.918.221,68

40.736.426,33

37.408.737,42

Desenvolvimento
e manutenção de
Conselhos e Fóruns
de participação

150.000,00

21.000,00

0

0

0

Infraestrutura
urbana

3.925.589,00

3.925.589,00

2.829.137,96

2.501.353,02

1.922.045,88

Transporte público e
semipúblico

3.606.389,00

3.077.389,00

129.180,34

115.773,00

73.673,40

Operação do
trânsito

16.564.743,00

17.222.743,00

15.154.763,67

13.141.356,35

7.365.498,02

infraestrutura e fiscalização R$ 2.875.362

0K

fiscalização de trânsito R$ 14.046.380

5000K

Educação para o trânsito R$ 250.000

10000K

bilhetagem eletrônica R$ 2.926.389

15000K

modernização do sistema R$ 51.000

20000K

subsídios R$ 100.000

25000K

logística de trans. público R$ 3.925.589

30000K

conselho de mobilidade R$ 21.000

35000K

custeio e investimento R$ 2.319.229

40000K

plano de mobilidade urbana R$ 51.000

45000K

pessoal e encargos sociais R$ 38.598.992

ORÇAMENTO DETALHADO
POR ação
smtt - 2018
ORÇAMENTO
detalhado
por ação smtt- 2018

ORÇAMENTO DETALHADO POR AÇÃO
POR FASE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ação

Valor orçado

Valor orçado
atualizado

Contrato até
o momento
(Empenhado)

Executado até
o momento
(Liquidado)

Executado até
o momento
(Pago)

Custeio e
investimento

2.500.000,00

2.319.229,02

2.319.229,02

2.137.433,67

1.834.348,71

Pessoal e Encargos
Sociais Direta

43.210.020,04

38.598.992,66

38.598.992,66

38.598.992,66

35.574.388,71

Plano de Mobilidade
Urbana de São Luís

250.000,00

51.000,00

0,00

0,00

0,00

Conselho Municipal
da Mobilidade
Urbana

150.000,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

Logística de
Transporte Público

3.925.589,00

3.925.589,00

2.829.137,96

2.501.353,02

1.922.045,88
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Ação

Valor orçado

Valor orçado
atualizado

Contrato até
o momento
(Empenhado)

Executado até
o momento
(Liquidado)

Executado até
o momento
(Pago)

Regulamentação
do Sistema de
Transportes,
Gratuidades e
demais Subsídios

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

Modernização
do Sistema de
Transportes e
do Sistema de
Monitoramento dos
ônibus

250.000,00

51.000,00

0,00

0,00

0,00

Bilhetagem
Eletrônica, Biometria
e Bilhete Único

3.256.389,00

2.926.389,00

129.180,34

115.773,00

73.673,40

Educação para o
trânsito

250.000,00

250.000,00

16.373,50

16.373,50

16.288,37

Fiscalização de
trânsito e transporte

11.361.546,00

14.046.380,75

13.517.038,73

12.353.432,92

7.303.574,35

Infraestrutura
e sinalização de
trânsito

4.703.197,00

2.875.362,25

1.621.351,44

771.549,93

45.635,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS (SEMOSP) – RECORTE MOBILIDADE
orçamento por programa
semosppor
2018
ORÇAMENTO
programa semosp 2018

60000K
50000K
40000K
30000K
20000K

10000K
0K
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infraestrutura urbana R$ 68.847.022

70000K

iluminação pública R$ 76.922.834

80000K

ORÇAMENTO DETALHADO POR PROGRAMA
POR FASE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Programa

Valor orçado

Valor orçado
atualizado

Contrato até
o momento
(Empenhado)

Executado até
o momento
(Liquidado)

Executado até
o momento
(Pago)

Iluminação Pública

76.922.834,00

76.922.834,00

74.927.433,07

57.492.765,16

27.194.526,31

Infraestrutura
Urbana

49.646.876,30

68.847.022,19

39.865.265,24

35.130.694,91

25.738.574,42

orçamento por ação semosp 2018
ORÇAMENTO por ação semosp 2018

60000K
50000K
40000K
30000K
20000K

10000K
0K
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implementação e manutenção
de vias urbanas R$ 66.432.325

70000K

aperfeiçoamento e ampliação do
sistema de iluminação R$ 76.922.834

80000K

ANÁLISE POR CATEGORIA
EDUCAÇÃO: R$ 11.379.838,21
Educação para o trânsito: R$ 250 mil
Transporte escolar acessível: R$ 11.129.838,21

transporte escolar acessível na
educação de jovens e adultos R$ 701.578

educação - por ação/2018

4000K

3000K

2000K

1000K

transporte escolar acessível
na educação especial R$ 701.578

transporte escolar acessível
na educação infantil R$ 4.753.777

transporte escolar acessível
no ensino fundamental R$ 4.972.904

5000K

0K

AUXÍLIO TRANSPORTE: R$ 17.677.193,08
Educação: R$ 3.133.142,50 (recurso sob gestão da

Secretaria Municipal de Educação);

Saúde: R$ 7.043.509,97 (recurso sob gestão da Secretaria

Municipal de Saúde);

Outras unidades: R$ 7.500.540,61 (recurso sob gestão da

Secretaria Municipal de Administração).

auxílio transporte 2018

8000K

4000K
3000K
2000K

1000K
0K
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auxílio transporte - saúde
/semad R$ 7.043.509

5000K

auxílio transporte - educação
/semad R$ 3.133.142

6000K

auxílio transporte - diversas
unidades/semad R$ 7.500.540

7000K

PARTICIPAÇÃO SOCIAL: R$ 21 mil.
Conselhos e Fóruns de participação: R$ 21 mil.

Existe uma Lei promulgada pela Câmara de São Luís que regulamentou o Conselho de
Mobilidade, porém nunca houve nomeação ou reuniões deste Conselho.

PLANEJAMENTO: R$ 51 mil.
Plano de Mobilidade: R$ 51 mil.

Apesar do Plano Plurianual ter previsto investimentos para elaboração do Plano de Mobilidade, até o momento não vigora nenhum planejamento efetivo. O que há, entretanto, é
um defasado Plano de Mobilidade para o Centro Histórico de São Luís e o Plano São Luís
2033, que aponta para necessidade de investimentos em mobilidade, especificamente
no trânsito, porém não detalha que tipo de programa ou ações devem ser adotados.
No site da Prefeitura de São Luís (https://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_subpagina.asp?site=2217) é possível localizar três arquivos com as etapas 8, 9 e 10 do Plano
de Mobilidade de São Luís. Contudo, ao analisarmos os arquivos, percebeu-se que se
trata de um amplo diagnóstico e sugestões elaborados pela SISTRAN Consultoria, mas
que não avançou com discussão pública e elaboração de um Projeto de Lei do Plano
de Mobilidade de São Luís, com os detalhamentos necessários. No ano de 2018, foi
retomada a Revisão do Plano Diretor da Cidade, defasado desde 2016, e conforme
informado pela Prefeitura de São Luís nas audiências, o Plano de Mobilidade será elaborado pelo com diretrizes do Instituto da Cidade, após aprovação do Plano Diretor.

TRANSPORTE PÚBLICO: R$ 7.002.978,00.
Logística de transporte público: R$ 3.925.589,00.
Regulamentação do Sistema de Transportes, Gratuidades
e demais subsídios R$ 100 mil.
Modernização do Sistema de Transportes e do Sistema de
Monitoramento dos Ônibus: R$ 51 mil.
Bilhetagem Eletrônica, Biometria e Bilhete Único: R$ 2.926.389,00.
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TRÂNSITO: R$ 14.046.380,75.
Fiscalização de Trânsito e Transporte: R$ 14.046.380,75.
INFRAESTRUTURA: R$ 146.230.521,45.
Infraestrutura e sinalização de trânsito: R$ 2.875.362,25.
Implantação, ampliação e manutenção de vias urbanas: 		

R$ 66.432.325,20.
Aperfeiçoamento e ampliação do Sistema de Iluminação: 		

R$ 76.922.834,00.

CUSTEIO E INVESTIMENTO: R$ 2.319.229,02.
Custeio e investimento: R$ 2.319.229,02.

GESTÃO ADMINISTRATIVA: R$ 38.598.992,66.
Pessoal e Encargos Sociais Diretos: R$ 38.598.992,66.
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logística de transporte R$ 2.124.169

9000K

melhoria de logística R$ 898.333

sinalização de trânsito R$ 8.870.396

fiscalização de trânsito R$ 540.163

educação para o trânsito R$ 162.171

infra e sinalização R$ 3.303.608

fiscalização de trânsito R$ 1.975.149

educação para o trânsito R$ 19.989

bilhetagem eletrônica R$ 2.456.779

modernização do sistema R$ 967.750

0K

secretaria municipal R$ 720.386

RESTOS A PAGAR
restos a pagar

Optou-se por não registrar o Resto a Pagar da SEMOSP, pois não detalhamento no
portal Transparência São Luís. No gráfico, estão registrados os dados gerais da SMTT
e o detalhado do Fundo Municipal Especial de Transporte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Orçamento Temático da Mobilidade Urbana se mostra uma ferramenta oportuna
para qualificação da incidência da sociedade civil com vista a melhoria das políticas
públicas. O exercício feito até aqui evidenciou o que no dia a dia observa-se: não há
priorização para políticas de mobilidade e gênero, de acessibilidade, de mobilidade
ativa, de sustentabilidade etc. O orçamento de fiscalização de trânsito é 56 vezes
maior que o de educação para trânsito; isso justifica porque uma cidade com pouco
mais de 400 mil veículos teve 312.189 infrações de trânsito. Curiosamente, as principais infrações são: Transitar em velocidade superior a máxima permitida em até 20%
(201.712) e transitar em velocidade superior a máxima permitida em mais de 20%
até 50% (30.633), ou seja, 74% do total de infrações.
Na área de infraestrutura, os investimentos orbitam pela melhoria de vias para veículos, aumento da velocidade média do transporte público, desprezando pedestres,
pesspas com deficiência, crianças e desrespeitando realidades locais: grande fluxo de
ciclistas em vias movimentadas, deslocamento de crianças para escola, alto número
de pessoas com deficiência etc. Nesta especificação, há muitos anos retirou-se a única passarela existente na cidade.
Dentre as potencialidades evidentes na Grande São Luís, está o transporte hidroviário.
São Luís é uma ilha (Ilha de Upaon Açu ou Ilha do Maranhão), tendo sua conexão com o
continente por meio de uma ponte. Percebe-se a partir das navegações pelo litoral, que
as distâncias podem ser reduzidas por meio do transporte pelo mar, com cenário favorável tanto ao transporte de pessoas quanto para o escoamento de produção agrícola
da zona rural dos municípios metropolitanos para São Luís ou interiores do Maranhão.
Atualmente, há um terminal de embarque de passageiros no Centro Histórico, chamado de Cais da Praia Grande, que funciona de acordo com o movimento da maré
(cheia ou vazante), transportando para a cidade de Alcântara. Outro ponto de embarque é o Terminal da Ponta da Espera, que conduz passageiros e veículos através
de Ferryboats para a baixada maranhense. Fora esses, existem outros locais de atracação de embarcações, porém para atividade pesqueira.
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OBSERVANDO TODO ESTE CENÁRIO, PODE-SE APONTAR ALGUMAS POSSIBILIDADES:

1. Consolidação da região metropolitana de São Luís com elaboração
de planos integrados;
2. Transformação de secretarias de trânsito e transporte para
secretarias de mobilidade, ampliando o escopo;
3. Ampliação de espaços de participação, com efetivação de
conselhos e fóruns que garantam controle social (atendendo a
legislação federal – PNMU);
4. A categorização do orçamento de mobilidade a partir de áreas de
investimentos (vias, acessibilidade, gênero, segurança, iluminação etc.);
5. Regularização de serviços alternativos de transporte;
6. Maior transparência em relação aos subsídios para o transporte
públicos (incluindo a emissão de cartão estudantil);
7. Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana;
8. Incentivo e estruturação para o turismo, lazer e deslocamento em
meio hidroviário; etc.
Várias outras possibilidades podem ser destacadas, porém, ratifica-se a necessidade
de ampla discussão e participação social em todos os processos que envolvam o direito à cidade e o direito de ir e vir do cidadão.
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