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2 A MARANHÃO PARCERIAS S/A – MAPA

A Maranhão Parcerias S/A – MAPA, sociedade de economia mista, companhia de capital 

fechado, dotada de personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa, técnica, 

patrimonial e financeira, com endereço na Rua da Estrela, nº 505, complemento B, Centro (Praia 

Grande), CEP: 65010-200, vinculada à Secretaria de Estado de Governo do Maranhão – SEGOV, 

instituída pela Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019, alterada pelas Leis nº 11.140 de 23 de 

outubro de 2019 e Lei nº 11.389 de 21 de dezembro de 2020. Além das Leis Federais nº 13.303, 

de 30 de junho de 2016, e nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e ainda, pelo Decreto nº 8.945, 

de 27 de dezembro de 2016, Decreto Estadual nº 33.853, de 02 de março de 2018, e demais 

legislações aplicáveis.

Importante destacar que a Lei 11.389 de 21 de dezembro de 2020, acrescentou o inciso XII 

ao art. 3º da Lei 11.000, de 02 de abril de 2019, o qual dispõe mais uma atribuição da Maranhão 

Parcerias S/A – MAPA, qual seja:

• Explorar o serviço de loteria estadual, nos termos da legislação específica.

A Diretoria Executiva da Maranhão Parcerias S/A - MAPA vem, por meio deste documento,

apresentar os resultados obtidos no exercício social de 2020, bem como positivar as principais 

realizações de todas as ações desenvolvidas.
Maranhão Parcerias S/A - MAPA

Carta Anual
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3 ORGANOGRAMA
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4 EIXOS DE ATUAÇÃO

As atividades da MAPA concentram-se no desenvolvimento das seguintes áreas:

  4.1. Negócios Imobiliários

• Administração de bens imóveis, inclusive estradas, condomínios e estacionamentos rotativos;

• Gestão e Administração do Fundo Estadual Imobiliário – FEI, com destinação

de recursos à composição de garantias aplicadas aos contratos de Parcerias.

  4.2. Negócios Públicos e Parcerias:

• Realização de Parcerias Estratégicas, a partir de oportunidade de negócios;

• Gestão de Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas do Estado do Maranhão

– FGP, com destinação de recursos do Fundo de Particpação dos Estados – FPE.



5 AÇÕES DESENVOLVIDAS

Para atingir sua missão e visão a MAPA conta com as diretrizes definidas na Lei n° 11.140, 

de 25 de outubro de 2019, na qualidade de promover o desenvolvimento econômico e social 

do estado do Maranhão, por meio da gestão, execução de projetos e prestação de serviços em 

parceria com a iniciativa privada. Neste sentido as metas institucionais estabelecidas foram:

• Redução de despesas: após a reestruturação organizacional e a implementação de novos

processos de negócio, a Empresa efetuou diversas ações pontuais realizadas para reduzir os

gastos:

• Resolução 06/2019 que dispõe sobre redução da jornada de trabalho dos Engenheiros para

6hs diárias, redução das horas extras para 40horas mensais por empregado tanto efetivo

como comissionado;

• Resolução 08/2019 que institui o Programa de Aposentadoria e Desligamento Incentivados.

• Capacitação de empregados: a Empresa, por meio da Escola de Governo – EGMA, capacita os 

empregados para execução de suas atividades técnicas e operacionais. Baseado na proposta

de reestruturação organizacional que vem se desenvolvendo nos últimos meses. O plano de

treinamento e capacitação será implantado de forma gradual, buscando correlacionar as

necessidades e especificidades da Mapa;

• Adequação dos processos internos as novas legislações: a MAPA, em atendimento à Lei

Federal nº 13.303/16, editou seu Regulamento de Licitações e Contratos. Detalhou as rotinas

de seus processos de compra em procedimentos operacionais, tratando especificamente

de planejamento de compra, licitação em geral, pregão e compra direta (dispensa e

inexigibilidade). Nesse viés, a Mapa alterou ainda seu Estatuto Social e Regimento Interno,

aprovou sua Política de Divulgação de Informações. Além da aprovação dos Regimentos

Internos do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, do novo Código de Conduta

e Integridade e implantou o Canal de Denúncias nos moldes exigidos na referida Lei;
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4.3. Prestação de Serviços

• Áreas de conservação, limpeza, asseio, higienização, vigilância, portaria, copeiragem, cozinha

e serviços temporários e terceirizados;

• Obras e serviços de engenharia;

• Serviços de impressão, informática e Tecnologia da Informação (TI);

• Gestão e acompanhamento de contratos administrativos.

Além de:

• Corpo técnico especializado;

• Maior diálogo e flexibilidade na relação com a iniciativa privada, através da aplicação da Lei

13.303/2016.

• Gestão e acompanhamento de contratos administrativos.



5.1 Projetos desenvolvidos

Mercado da Cidade Operária
▫ Descrição: A reforma e adaptação do Mercado da Cidade Operária, proporcionando a

unificação da estrutura do galpão lateral com o galpão central, garantindo a separação por

setores de produtos de origem animal e vegetal, além de espaço para lanchonetes. A área total

construída do horto mercado compreendendo os dois galpões será 6.971,29 m² incluindo lixeira, 

torre de água com 35 m³, área para carga e descarga e estacionamento.

▫ A MAPA foi responsável pela elaboração do edital, do Termo de Referência e demais

anexos técnicos visando à Concessão de Uso do Hortomercado.

Complexo Cidade da Justiça
▫ Descrição: Construção e manutenção de empreendimento imobiliário composto por 5

edifícios funcionais voltados a órgãos ligados ao judiciário em área desmembrada do Sítio Santa

Eulália, no intuito de garantir a oferta de espaços físicos adequados à instalação dos serviços

prestados pelo Sistema de Justiça Maranhense. Com isso, otimizam-se tramitações e processos

fundamentais ao Estado, repercutindo diretamente na melhoria de acesso aos serviços

jurisdicionais.

▫ A MAPA é responsável pela modelagem jurídica, técnica e econômica do projeto, além de

figurar como partícipe do Grupo de Trabalho instituído exclusivamente para sua consecução, por

meio da Portaria Conjunta nº 20/2020.

▫ O projeto segue em processo de remodelagem, com o estabelecimento de novos planos

de necessidades dos órgãos, revistos em razão das condições de trabalho em pandemia, que

institucionalizou o teletrabalho e redimensionou as demandas internas dos órgãos.

Requalificação da MA-006
▫ Descrição: Análise da viabilidade de concessão dos serviços de manutenção e operação da 

Rodovia MA-006, que integra um importante eixo de desenvolvimento do estado do Maranhão.

A proposta inclui a reconstrução do pavimento nos trechos mais críticos e restauração nos

demais segmentos, além de investimento em sinalização e obras complementares.

▫ A MAPA foi responsável pelos estudos de viabilidade, apontando a modelagem mais

adequada para a consecução do projeto.

▫ Foi apresentado em setembro de 2020 a análise preliminar de viabilidade de concessão

para a rodovia, contemplando estudo econômico-financeiro e comparativo com projetos

similares, indicando a viabilidade da modalidade de concessão patrocinada para o trecho Balsas-

Tasso Fragoso, de, aproximadamente, 143 km. A partir daí foram iniciados, também, estudos para 

a construção de Parceria Público-Privada “Caipira” (ou Social), modelo utilizado pelo Estado do

Mato Grosso, como uma segunda modelagem possível para o projeto.
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Hotel Central
▫ Descrição: Projeto modelo Built to Suit do Prédio da Associação Comercial Maranhense,

popularmente conhecido como “Hotel Central”, para a alocação de órgãos da Administração

Pública Estadual, enquanto novo Centro Administrativo. Com isso, otimizam-se tramitações

e processos fundamentais à gestão do Estado, repercutindo diretamente na otimização de

serviços públicos.

▫ A MAPA foi responsável pela criação e modelagem jurídica, técnica e econômica do projeto, 

feito a partir da apresentação de proposta enviada pela Associação Comercial Maranhense à

empresa. Após a estruturação completa do projeto, com desenho financeiro, alocação de serviços,

criação de layout de secretarias e órgãos da Administração Pública Estadual, foi apresentado

à Secretaria de Estado de Governo, para que, em caso de interesse e juízo de conveniência e

oportunidade, executasse o projeto, dentro de sua competência.

Gasmar
▫ Descrição: A Companhia Maranhense de Gás - Gasmar é uma sociedade de economia

mista, sendo o Estado do Maranhão, o acionista controlador. Ele sinalizou interesse pela

desestatização da Companhia através da Lei Estadual nº 11.184 de 10 de dezembro de 2019.

Esse ato tem encontro de interesse com o atual movimento de aquecimento do setor de gás,

representado pelo Novo Marco Regulatório do Setor, e busca uma readequação do mercado de

gás no Maranhão através da mudança societária da Gasmar.

▫ A MAPA é responsável pela modelagem jurídica, técnica e econômica do projeto, além

do Presidente da MAPA figurar como representante do Estado do Maranhão no Acordo de

Cooperação Técnica com o BNDES de número 19.2.0302.9 assinado em 21 de fevereiro e 2020.

▫ Durante o ano foram desenvolvidos estudos econômico-financeiros de análise da empresa

e do mercado de gás, aquecido em razão da Nova Lei do Gás em discussão no Congresso Nacional.

Durante os estudos jurídicos, destacou-se a necessidade de PEC à Constituição Estadual (art.

13, parágrafo único) para viabilização da prestação do serviço de distribuição de gás por outras

empresas, fundamental para a consecução da desestatização do setor. A minuta foi apresentada

ao Governador Flávio Dino ainda em setembro de 2020.

Voucher da Beleza
▫ Com o objetivo de minimizar os impactos sociais do Novo Coronavírus entre os

profissionais do setor de beleza no Maranhão, o Governo do Estado criou o programa “Voucher

da Beleza”, que garantiu renda a esses profissionais durante o período mais crítico da pandemia,

com a paralisação total de atividades.

▫ A MAPA esteve responsável pelo credenciamento de mais de 130 profissionais,

com fornecimento total de 4.000 unidades de vouchers de serviços de beleza a serem

distribuídos pelo Governo do Estado aos servidores das secretarias, órgãos e empresas da

administração estadual em ação comemorativa do Dia do Servidor, no mês de outubro de 2020.

Credenciamento de Segurança
▫ Com o objetivo de fornecer serviços de segurança às secretarias e órgãos do Governo do
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Estado, a MAPA lançou edital para credenciar empresas   prestadoras de serviços de segurança 

e vigilância armada e desarmada, diurna e noturna, compreendendo o fornecimento de mão-de-

obra, de uniformes e de equipamentos adequados à execução dos trabalhos.

Todos contra o Covid-19
▫ Com o objetivo de distribuir máscaras de proteção para a população em situação de

vulnerabilidade social e econômica durante a pandemia do Novo Coronavírus, o Governo do

Maranhão criou o “Programa “Todos contra o Covid-19”.

▫ A MAPA esteve responsável pelo credenciamento de 442 costureiras e costureiros, que

por meio de edital de credenciamento, permitiu a confecção e aquisição de mais de 400 mil

máscaras de proteção, que são distribuídas em pontos estratégicos da Região Metropolitana de

São Luís e da Região Tocantina.

Programa Táxi Governamental
▫ Programa Táxi Governamental, em parceria com a Empresa Uber do Brasil Tecnologia

LTDA, que se restringe unicamente ao transporte dos servidores, empregados e colaboradores

à serviço dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. O referido Programa

desonera o Estado com gastos de mão de obra, manutenção, abastecimento, aquisição e

locação de veículos; permite o compartilhamento de veículos e o correto dimensionamento do

uso. Os seguintes órgãos são atendidos pelo Programa: AGEM; DETRAN; FAPEMA; IMESC;

IPREV; ITERMA; JUCEMA; MOB; PROCON; SAGRIMA; SECID; SECMA; SEDIHPOP; SEEJUV;

SEINC; SEIR; SEMA; SEMU; SEPE; SEPLAN; SETUR; SINFRA; UEMASUL; GASMAR.

5.1 Outras atividades 

Leilão de imóveis
▫ Em 2020 foram realizados, através do site www.leilaovip.com.br, 02 (dois) Leilões de

Imóveis da MAPA, na modalidade on-line, obedecendo os prazos e formalidades previstas em lei.

▫ Os imóveis escolhidos para ir à leilão, foram selecionados dentre os muitos que compõem 

a carteira imobiliária da empresa e que se encontram desocupados; sem destinação específica,

passíveis de ocupação irregular e outras problemáticas correlatas que culminem na sua

dilapidação.

▫ Em relação aos resultados dos leilões, cabe observar que ambos tiveram o resultado

do processo como desertos, haja visto que não houveram lances para nenhum dos imóveis.

6 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO

A estrutura de governança e controle interno da MAPA abrange a interligação funcional e 

corporativa dos seguintes órgãos estatutários e setores da Empresa, visando o cumprimento da 

legislação, das regras contidas em seu Estatuto Social, suas políticas e demais normas aplicáveis:
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6.1. Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Empresa, órgão de deliberação estratégica e colegiada, 

composto de 7 (sete) membros, indicado pelo Chefe do Poder Executivo e eleito na Assembleia 

Geral, tem suas competências, atribuições, funcionamento, composição e duração definidas em 

seu Regimento Interno.

6.2. Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é órgão permanente de fiscalização, de atuação colegiada e individual. 

Além das normas previstas na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e sua regulamentação, 

aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal da empresa as disposições para esse colegiado 

previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, inclusive aquelas relativas a seus poderes, 

deveres e responsabilidades, a requisitos e impedimentos para investidura e a remuneração.

Funciona de modo permanente é composto por 3 (três) membros efetivos e respectivos 

suplentes, os quais são eleitos para mandato de 2 (dois) anos, eleitos na Assembleia Geral, 

permitidas 2 (duas) reconduções consecutivas. Atingido este limite de tempo, o retorno de 

membro do Conselho Fiscal, poderá ocorrer após decorrido período equivalente à um mandato.

6.3. Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva, órgão de gestão da Empresa, tem, dentre outras, as seguintes 

competências:

I – elaborar e propor alterações do Regimento Interno desta Empresa;

II – gerir atividades da empresa e avaliar os seus resultados;

III – coordenar o plano anual de atividades, o planejamento e a proposta do orçamento, 

submetendo-os à aprovação do Conselho de Administração;

IV – coordenar e apresentar a prestação de contas anual, submetendo- a à apreciação do 

Conselho Fiscal e posteriormente ao exame e aprovação do Conselho de Administração;

V – admitir e dispensar pessoal;

VI – coordenar os serviços administrativos;

VII – executar outras competências inerentes à sua área. 

6.4. Assessoria de Planejamento e Controle

À Assessoria de Planejamento e Controle, órgão subordinado à Presidência, compete 

atender as demandas direcionadas pelo Diretor-Presidente, coordenar a elaboração da proposta 

orçamentária e acompanhar a execução orçamentária; conduzir a elaboração do Planejamento 

Estratégico; gerar relatório de desempenho; manter organizado portfólios de projetos e ações 

finalísticas; elaborar relatórios de controle; e verificar a regularidade dos procedimentos 

licitatórios.

E ainda, estudar e sugerir soluções para assuntos de ordem econômico-financeiro-

orçamentária de interesse da empresa. Além de analisar e orientar a aplicação 

de normas gerais de controle ditadas pela legislação federal aplicável, legislação 

estadual específica e normas correlatas, no âmbito da sociedade de economia mista. 
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6.5. Assessoria Jurídica

A Assessoria Jurídica da MAPA se estrutura com 2 (duas) Coordenadorias: Coordenadoria 

Trabalhista e Coordenadoria Cível e Administrativa, a qual visa a representação da 

Empresa nas esferas administrativa, judicial e extrajudicial, assim como a legalidade 

de seus atos, além das atribuições constantes nos Normativos Internos da Empresa. 

7 AMEAÇAS E OPORTUNIDADES OBSERVADAS NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

O ano de 2020, caracterizou-se como um ano atípico, de enfrentamento a um cenário sem 

precedentes, uma pandemia, e que, por sua vez, careceu de um empenho considerável por parte 

das empresas no sentido de traçar estratégias assertivas que levassem em consideração não só 

os aspectos econômicos e financeiros das mesmas, mas também os sociais.

Com a Maranhão Parcerias S/A não fora diferente, buscou-se trabalhar com exatidão para 

implantar e implementar projetos que garantissem a sua sustentabilidade e também gerassem 

economicidade para o Estado, a exemplo, do Taxi Governamental e das Modelagens de Projetos, 

contribuindo, assim, para garantir a execução eficiente das finalidades da empresa.

Dentre as finalidades da empresa, destaca-se o auxílio ao Governo do Maranhão na promoção 

do desenvolvimento social e econômico do Estado, a partir da busca e desenvolvimento de 

soluções que promovam a eficiência na prestação de serviços públicos e otimização da gestão 

de ativos para o Estado.

Nesta densa, a Maranhão Parcerias S/A voltou-se, ainda, para o aspecto social da 

sustentabilidade, haja vista que além das parcerias estratégicas realizadas no ano de 2020, 

almejando geração de receitas, a empresa, por meio de seus ativos colaboradores, participou 

dessa luta de enfrentamento à pandemia, através da operacionalização de programas de cunho 

social e geração de renda para as parcelas da população mais vulneráveis. 

Por conseguinte, podemos mencionar os projetos Voucher da Beleza e Todos Contra o Covid 

(produção de máscaras), que beneficiaram centenas de pessoas, dentre profissionais da beleza 

e costureiras.

 Importante destacar que a Maranhão Parcerias encerrou o ano de 2020 com uma nova 

atribuição, gerir a loteria estadual, a qual trará recursos para a seguridade social e para educação 

dos jovens do Estado do Maranhão. 

Deste modo, o cenário global referente ao ano de 2020 nos possibilitou buscar alternativas 

integradoras para que o fluxo de investimentos para o Estado não fosse interrompido e a MAPA, 

no uso de suas atribuições, posicionou-se como elo de intermediação entre as demandas de 

desenvolvimento social e econômico e as diversas fontes de capital disponíveis no mercado.

O estabelecimento de relacionamentos e parcerias com a iniciativa privada, em foco na 

atualidade, é um modelo de negócios que permite à Administração Pública a manutenção de 

investimentos e a entrega de serviços e atendimento à sociedade, e este foi um diferencial da 

Empresa.

Todavia neste cenário de incertezas, é preciso atenção as oscilações   rápidas que acontecem 

nos mercados e ao surgimento de novas tecnologias e soluções, para que o impacto nos serviços 

atualmente prestados, sejam sempre positivos.
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Neste contexto, o grande desafio para a Empresa continua sendo otimização constantemente 

dos seus processos, tendo em vistas, sempre, um modelo de negócios estratégico, que 

incorpore boas práticas e tecnologias inovadoras e que utilize a inteligência competitiva 

para monitorar o mercado, selecionar informações relevantes para Empresa, com foco na 

sustentabilidade do negócio, bem como ganhos de eficiência e otimização de custos e despesas. 

8 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO

A Maranhão Parcerias S/A – MAPA é sociedade de economia mista, de capital fechado, dotada 

de personalidade jurídica de direito privado, vinculada à Secretaria de Estado de Governo do 

Maranhão.

A MAPA é Estatal Dependente, nos termos do Art. 2°, III, da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(Lei Complementar n° 101/2000), pois é controlada e recebe do ente controlador recursos 

financeiros para pagamento de despesas com pessoal, de custeio em geral e de capital.

A empresa tem seu Capital Social dividido em 2.539.163.137 de Ações, sem valor nominal, 

das quais 99,74% estão concentradas em poder do Acionista Majoritário e Controlador: o 

Governo do Estado do Maranhão.

Durante o exercício financeiro de 2020 o ente controlador, o Governo do Estado do Maranhão, 

alterou sua política de injeção de recursos na companhia, deixando de repassar valores na forma 

de Subvenções para Custeio e passou a efetuar aportes de recursos para a capitalização, na 

forma de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, expandindo, financeiramente, sua 

participação acionária.

Dessa forma, a Maranhão Parcerias não esteve contemplada na Lei Orçamentária Anual – 

LOA, para o exercício orçamentário e financeiro de 2020, Lei nº 11.205, de 31 de dezembro de 

2019. Portanto, não efetuou a contabilização das receitas e despesas, assim como não foram 

elaborados os demonstrativos contábeis de acordo com a Lei nº 4.320/1964.

A situação econômico-financeira da Companhia reflete déficits acumulados, pois enquanto 

as receitas próprias vêm diminuindo ao longo de 2016 a 2019 em 2020 teve uma elevação. No 

campo das despesas, em 2020 houve uma redução em comparação ao período de 2017 a 2019.

Receitas de Atividades 
Operacionais

2016 2017 2018 2019 2020

Receitas na Gestão de 
Créditos

R$ 160.565,59 R$ 124.799,72 R$ 289.192,99 R$ 138.103,95 R$ 129.118,82

Receitas de 
Comercialização

R$ 724.594,02 R$ 330.393,11 R$ 13.557,59 R$ 0,00 R$ 128.929,80

Receitas Financeiras R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.259,45

Receitas de Serviços R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.635,07

TOTAL R$ 885.159,61 R$ 455.192,83 R$ 302.750,58 R$ 138.103,95 R$ 272.943,14

Quadro das Receitas de Atividades Operacionais (R$)



Despesas Gerais e 
Administrativas

2016 2017 2018 2019 2020

Despesas com Pessoal 45.395.603,17 47.084.641,82 48.213.633,22 47.304.505,36 44.955.487,67

Encargos Sociais e 
Despesas Tributárias

15.163.180,81 15.816.185,91 16.064.284,79 16.652.519,42 15.188.941,07

Serviços de Terceiros 1.145.040,35 1.169.856,54 1.399.515,90 1.610.745,48 3.133.645,61

Despesas com 

Materiais

108.299,08 81.536,81 65.808,17 80.609,53 21.116,93

Encargos Diversos 100.939,08 13.683,68 29.609,47 0,00 0,00

TOTAL 61.913.062,49 64.165.904,76 65.772.851,55 65.648.379,79 63.299.191,28
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Quadro das Despesas Gerais e Administrativas (R$)

A Despesa com Pessoal representou, ao longo do período de 2016 a 2020, os seguintes 

percentuais 73,32%, 73,38%, 73,30%, 72,06% e 71,02%, em relação ao total Despesas Gerais 

e Administrativa. Entretanto, considerando 2020 em relação a 2019, houve um decréscimo 

na despesa com pessoal, resultado de medidas de redução dos gastos com pessoal com a 

implantação do Programa de Aposentadoria e Desligamento Incentivados-PADI, assim como 

também ocorreram algumas dispensas de empregados por acúmulo ilegal de cargo e falecimento 

de empregados.

Do ponto de vista das Receitas da Companhia, comparativamente, para o mesmo quinquênio, 

repara-se uma redução drástica na arrecadação das receitas próprias da Companhia no período 

de 2016 a 2019, e uma recuperação em 2020 em relação ao ano anterior. 
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No exercício financeiro de 2020, a empresa teve incremento de novas receitas dentro 

das atividades operacionais, com receitas financeiras e receitas de serviços, estas últimas em 

decorrência da prestação de serviços de gerenciamento do Programa Táxi Governamental, em 

parceria com a Empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA.

Importante destacar que, desde que os serviços foram iniciados, setembro/2020 até 

dezembro/2020, a economia gerada para o Governo do Maranhão, com adoção do Táxi 

Governamental foi da ordem de R$ 3.809.441,91 (três milhões, oitocentos e nove mil, 

quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos), com 21 Órgãos do Poder Executivo 

utilizando o serviço e no período mencionado, foram feitas 4.696 viagens com o aplicativo da 

empresa Uber.

Quanto aos resultados apurados no final do exercício de 2020, segue abaixo a Demonstrações 

dos Resultados dos Exercícios – DRE, do período compreendido entre 2019 e 2020, contendo 

as receitas de atividades operacionais e não operacionais, assim como as despesas de atividades 

operacionais e não operacionais e, por fim, os resultados líquidos, que nada mais é do que o 

confronto das receitas e despesas, aponta déficits recorrentes. 

Receitas Não 
Operacionais

2016 2017 2018 2019 2020

Doações e Subvenções 
do Tesouro

R$ 62.544.772,33 R$ 61.241.811,20 R$ 65.741.109,52 R$ 56.706.094,12 R$ 0,00

Aportes para Futuro 
Aumento de Capital

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.884.853,01

Quadro das Receitas Não Operacionais e Aporte para Aumento de Capital (R$)
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CONTAS 2020 2019

RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS 261.046,44 236.623,50 

RECEITAS NA GESTÃO DE CRÉDITOS 36.376,32 138.103,95 

RECEITAS DE COMERCIALIZAÇÃO 128.292,55 

RECEITAS DE LOCAÇÃO 92.742,50 98.519,55 

RECEITAS DE SERVIÇOS 3.635,07 

DESPESAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS (3.379.159,57) (802.679,68)

DESPESAS NA GESTÃO DE CRÉDITOS (2.779,29) (4.880,03)

DESPESAS DE TRIBUTAÇÃO (29.135,17) (3.427,91)

DESPESAS FINANCEIRAS (RECEITA) 
FINANCEIRA

(3.347.245,11) (794.371,74)

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3.118.113,13) (566.056,18)

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (63.299.946,81) (65.648.379,79)

DESPESAS DE PESSOAL (44.955.487,67) (47.304.505,36)

ENCARGOS SOCIAIS (15.188.941,07) (16.652.519,42)

SERVIÇOS DE TERCEIROS (3.133.645,61) (1.610.745,48)

DESPESAS COM MATERIAIS (21.116,93) (80.609,53)

ENCARGOS DIVERSOS (755,53) 0,00 

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (66.418.059,94) (66.214.435,97)

RECEITAS NÃO OPERACIONAL 81.772,23 57.097.165,86 

DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO 0,00 56.706.094,12 

RECUPERAÇÃO DE CUSTOS 81.772,23 391.071,74 

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (66.336.287,71) (9.117.270,11)

Demonstração de Resultado do Exercício 2020 (R$)



O déficit apresentado no exercício de 2020 é decorrente da mudança de procedimentos 

contábeis de contabilização dos recursos financeiros recebidos do Tesouro Estadual, 

pois até o ano de 2019 os aportes financeiros eram classificados com Subvenções 

para Custeio e em 2020 foram repassados para esta empresa como recursos para 

capitalização, na forma de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, elevando 

assim a expansão financeira do Governo do Maranhão, com participação acionária. 

9 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

9.1 Avaliação de Desempenho dos Administradores

A Avaliação de Desempenho é um instrumento de gestão utilizado na busca da melhoria 

contínua de resultados dos avaliados, a fim de melhorar a eficiência da Administração Pública, 

além de constituir etapa fundamental para aferir a efetividade do seu desempenho, bem como 

contribuir para o aperfeiçoamento da governança da organização. Em conformidade com o 

art. 13, inciso III, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração, com a 

condução do presidente do conselho, subscreve as Avaliações de Desempenho, individuais e 

coletivas, abordando os seguintes requisitos:

a) Exposição dos atos de gestão praticados quanto à licitude e à eficácia administrativa; b)

Contribuições para os resultados do exercício;

c) Consecução de objetivos

A Mapa implantou em 2020 o processo de avaliação de Desempenho, sendo que as unidades 

de análise, objeto desse da mesma, foram: 

• Conselho de Administração, enquanto colegiado;

• Conselheiros de Administração, em autoavaliação individual;

• Diretoria Executiva, enquanto colegiado;

• Diretores e Presidente, avaliados individualmente.

 Cabe observar que a Maranhão Parcerias levou em consideração as seguintes premissas:

*Jeton: gratificação, em dinheiro, paga aos membros de um grupo ou órgão colegiado

(parlamentos, conselhos diretores, academias de letras etc.) pelo comparecimento a sessões ou 

reuniões. 

DESCRIÇÃO REPRESENTAÇÃO HONORÁRIO

Diretor-Presidente R$ 10.017,31 R$ 4.200,00

Diretor de Parcerias e Negócios Imobiliários R$ 10.017,31 R$ 4.200,00

Diretor de Negócios Mobiliários e Licitações R$ 10.017,31 R$ 4.200,00

Diretor Administrativo e Financeiro R$ 10.017,31 R$ 4.200,00

CONSELHO MEMBROS JETON*

Conselho de administração 7 R$ 3.960,00

Conselho fiscal 3 R$ 3.960,00

Gráfico das Despesas Gerais e Administrativas
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Gráfico das Despesas Gerais e Administrativas
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As avaliações de desempenho fizeram referência ao ano anterior;

O tipo de avaliação aplicada foi a interna, ou seja, é realizada pelo Conselho de Administração 

e pelos seus membros;

 A técnica de coleta de dados empregada fora o questionário com perguntas abertas e 

fechadas; 

Privacidade e Segurança: assegurar e preservar o caráter confidencial das avaliações.

As questões foram agrupadas por similaridade entre os 03 eixos presentes no Ordenamento 

Legal:

• Atos de Gestão;

• Resultados do Exercício;

• Consecução dos objetivos;

E os resultados foram apresentados ao CONSAD em 26 de março de 2021, conforme 

registrado em ata de reunião. 

10 MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da Maranhão Parcerias S/A declara que aprovou nesta data a 

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício de 2020, em 

conformidade com o inciso I do art. 8º da Lei nº 13.303/16.




