
 

       

   

 

 

PROGRAMA “CHEQUE CESTA BÁSICA GESTANTE” 

A avaliação do acompanhamento pré-natal assegura o 

desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-

nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive 

abordando aspectos psicossociais e as atividades educativas e 

preventivas. O principal indicador do prognóstico ao nascimento 

é o acesso à assistência pré-natal. Em virtude disso, garantir 

assistência pré-natal na Atenção Básica é de caráter 

fundamental. 

Com este intuito surge o Programa “Cheque Cesta Básica 

– Gestante”, que visa estimular a procura pela assistência pré-

natal por todas as mulheres grávidas, com ênfase as gestantes de 

baixa renda do Maranhão e, com isso, reduzir os óbitos materno 

e infantil no estado. 

Todas as gestantes serão cadastradas independente dos 

critérios adotados para a concessão do benefício, o objetivo é 

avaliar a qualidade do Pré-Natal ofertado pelo município de 

Pedreiras para as gestantes. 

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) fará a seleção dos 

beneficiários, bem como a concessão, liberação e pagamento do 

benefício de até R$ 900,00 para mães que realizarem 

regularmente o pré-natal além de comparecerem às primeiras 

consultas do bebê. 

O valor será repassado em nove parcelas, seis delas pagas 

a cada uma das seis consultas de pré-natal; uma após o parto, e 

as duas restantes após as primeiras consultas do recém-nascido. 

 

 

INFORME TÉCNICO SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SÁUDE DE PEDREIRAS-MA 

CHEQUE GESTANTE 

LEGISLAÇÃO DE SUPORTE 

AO PROGRAMA “CHEQUE 

CESTA BÁSICA GESTANTE” 

O DECRETO Nº 34.651, de 2 

de janeiro de 2019. 

Regulamenta a Lei nº 

10.956, de 5 de dezembro 

de 2018, que instituiu o 

Programa “Cheque Cesta 

Básica” e dá outras 

providências.  

O GOVERNADOR DO ESTADO 

DO MARANHÃO, no uso das 

suas atribuições que lhe 

conferem os incisos III e V do 

art. 64 da Constituição 

Estadual, DECRETA: 

Art. 1º Fica regulamentado, 
nos termos deste Decreto, o 
Programa “Cheque Cesta 
Básica – Gestante”, 
destinado às mulheres 
grávidas de baixa renda do 
Estado do Maranhão. 
 

PORTARIA CONJUNTA SES/ 

SEFAZ/ SEEPP Nº 01, DE 15 

DE MARÇO DE 2019. 

 

Dispõe sobre a execução do 

Programa “Cheque Cesta 

Básica – Gestante” prevista 

no Art. 2º do Decreto nº 

34.651, de 2 de janeiro de 

2019. 

Publicada no Diário Oficial 

em 22 de março de 2019. 
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CRITÉRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/MA PARA RECEBIMENTO 

DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA “CHEQUE CESTA BÁSICA GESTANTE” 

 A gestante deverá estar cadastrada junto a Secretaria Municipal 

de Saúde do município de seu domicílio, situado no Estado do 

Maranhão; 

 Procurar a Unidade Básica de Saúde até a 12ª semana de 

gestação; 

 Possuir renda familiar mensal que não ultrapasse 1 (um) salário 

mínimo, sendo esta comprovação de renda familiar através do 

cadastro único para Programas Sociais (CadÚnico), administrado 

pelo Governo Federal; 

A concessão do benefício está condicionada ainda a comprovação 

da continuidade no acompanhamento do pré-natal, puerpério e 

puericultura, nas seguintes condições: 

 Realização de uma consulta de pré-natal, obrigatoriamente, 

no primeiro trimestre, que deve ocorrer até a 12ª (décima segunda) 

semana da gestação, para início do recebimento do benefício; 

 Realização de, no mínimo, mais 5 (cinco) consultas de 

acompanhamento pré-natal, para continuidade do recebimento do 

benefício sendo, preferencialmente, 2 (duas) no segundo e 3 (três) 

no terceiro trimestre da gestação para continuidade do recebimento 

das demais parcelas do benefício; 

 Realização de 2 consultas de puerpério e puericultura, sendo 

a primeira até 7 (sete) dias e a segunda de 30 (trinta) a 42 dias após 

o nascimento para continuidade do recebimento das demais parcelas do benefício; 

 Realização do parto; 

 Realização dos seguintes exames laboratoriais, conforme calendário: a)ABO-Rh, na 

primeira consulta; b)testes rápidos para detecção de HIV/Sífilis, HBSAg no primeiro 

trimestre de gestação; c)urina – rotina, um exame na primeira consulta e um na 30ª 

semana da gestação; d)glicemia de jejum, um exame na primeira consulta e um na 30ª 

semana da gestação; e) hemograma, na primeira consulta; 

 Cumprimento do esquema vacinal completo e atualizado da gestante comprovado pela 

caderneta da gestante; 

 Estratificação de risco gestacional a ser realizada na primeira consulta e nas 

subsequentes; 

 Cumprimento do esquema vacinal completo e atualizado da criança comprovado pela 

caderneta de saúde da criança. 

 

Karenn Cynthia Santos e Silva Borges 

Secretária Municipal de Saúde 

INFORME TÉCNICO SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SÁUDE DE PEDREIRAS-MA 

 

PARTICULARIDADES DO 

PROGRAMA “CHEQUE CESTA 

BÁSICA GESTANTE”. 

 

A partir da segunda consulta 

de puericultura, a gestante 

beneficiária deverá 

comprovar seu ingresso nos 

programas de planejamento 

familiar ofertados pelo 

Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

A gestante que não 

ingressar nos programas de 

planejamento reprodutivo 

ofertados pelo SUS ficará 

impedida de acessar 

novamente o programa. 

CHEQUE GESTANTE 


