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   Programa de Governo 



 

Apresentação 
 

          O Plano de Governo para a Cidade de Macapá é um instrumento de gestão e planejamento exigido 

pela Lei Orgânica do Município de Macapá desde 2008, junto com o orçamento anual aprovado por lei 

pela câmara municipal de vereadores. Nele, estão contidas as prioridades da gestão para os quatro anos 

de mandato, traduzidas em metas, projetos, ações estratégicas, bem como os indicadores para cada setor 

da Administração Pública do Munícipio de Macapá e seus distritos. Mais que um dispositivo de gestão, o 

Programa de Governo Municipal de Macapá é o pacto com a população, os compromissos a serem 

executados pelo executivo municipal para melhorar a qualidade de vida e garantir dignidade a todos os 

munícipes.  

           Nesse sentido, a nossa candidatura apresenta ao Município de Macapá a versão preliminar do 

Programa de Governo, que tem como base as propostas submetidas ao crivo da população nas eleições de 

2020, com anseios de trabalhadores, empresários e sociedade civil organizada, com ampla 

representatividade de todos os movimentos e segmentos de Macapá e seus distritos.   

          Nesta primeira etapa, foram envolvidas mais de 80 pessoas, divididos em 10 grupos de trabalho, 

com consulta de especialistas em políticas e gestão pública que entregaram esse piloto como resultado.                

A partir janeiro de 2021, todos os amapaenses serão convidados para contribuírem na construção e no 

aprimoramento deste Plano de Governo, por meio das plataformas virtuais e de audiências públicas 

temáticas para nivelamento e aprimoramento deste dispositivo de governança, a ser finalizado nos 100 

(cem) primeiros dias de gestão, um processo macro e representativo que refletirá as aspirações da 

sociedade para a cidade de Macapá e seus Distritos para os próximos quatro anos.  

          Em um contexto de recessão econômica como o atual, pós-pandemia da Covid-19, a eficiência na 

gestão pública torna-se ainda mais importante. Com a queda de recursos arrecadados, a gestão 2021-2024 

buscará incansavelmente garantir que as entregas para a população não sejam afetadas, e que as políticas 

públicas sejam efetivas principalmente no âmbito da saúde, não repetindo os erros do passado, 

universalizando, ampliando atendimento e resolvendo os problemas de saúde no âmbito do município, 

fazendo valer a Gestão Plena do Sistema de Saúde a qual o Macapá é habilitado.  

           Todo esforço é importante e deve ser somado na busca por alternativas para superação dos desafios 

impostos, incluindo desde o diálogo e a articulação constante com o Governo Federal, Governo do Estado 

e a iniciativa privada para viabilizar recursos e arranjos mais eficientes de gestão, bem como parcerias 

com o setor privado que podem receber concessões ou efetivar as parcerias públicos privadas (PPP) 

previstos em lei, garantindo gestão municipal reta: rápida, eficiente, transparente e on-line. 

 

Dr. Furlan 

Candidato a Prefeito de Macapá 



O programa de governo tem como inovação metodológica a 
adoção de metas finalísticas, focadas nos impactos desejados com as 
políticas públicas sob a ótica do cidadão, são metas transformadoras. 
Dessa maneira, o planejamento e o monitoramento das ações da 
Administração Pública estarão focados, prioritariamente, nos aspectos 
que traduzem a melhoria da qualidade de vida da população, como, 
por exemplo, diminuir a taxa de mortalidade infantil ou aumentar a nota 
do IDEB da cidade. Para o alcance destas metas, são necessários os 
programas e projetos estratégicos, que congregam ações que serão 
realizadas pela Administração para que o resultado global seja 
atingido e que se tenha impacto positivo direto sobre a vida da 
população.  

Há projetos com tamanha importância e relevância que 
contribuem para o alcance de mais de uma meta. Nestes casos, a ficha 
descritiva do projeto aparecerá somente em um dos eixos, para evitar 
a sua repetição. Importante ressaltar que o munícipe poderá 
acompanhar e monitorar os êxitos deste Programa de Governo em 
dois níveis: Primeiro no nível das metas, ao ser atingido o indicador 
finalístico medido, pela variação entre o proposto na meta e o 
alcançado em sua execução. Por exemplo, se a meta é reduzir o 
tempo médio de espera para expedição de alvarás de funcionamento 
para 15 dias, é possível comparar o valor obtido, em dias, ao final do 
período com o pretendido de maneira simples e direta. Além deste 
nível, a prestação de contas se dará também no acompanhamento dos 
marcos e indicadores ligados a execução de ações de cada Projeto, 
como por exemplo, a realização de obras de infraestrutura, manejo de 
resíduos sólidos, entre outros. 

O Programa de Metas 2021-2024 será realizado seguindo o 
princípio norteador da transparência. Por isso as metas que dependem 
de recursos externos e de outros entes federativos serão 
apresentadas em duas versões, uma considerando os repasses 

previstos e outra com os recursos municipais previstos. As ações 
finalísticas são objetivas e sucintas, um esforço no sentido de dar 
maior foco às prioridades quanto imbuir maior racionalidade ao gasto 
público, sem comprometer a eficácia das políticas públicas nos 
próximos quatro anos, refletindo em mais qualidade nos resultados 
alcançados. 

No decorrer da Gestão, alguns projetos podem ser alterados, 
substituídos, sem comprometer o atingimento das metas. A entrega 
prometida para a população não se altera, mas os meios podem ser 
ajustados de acordo com o surgimento de novas variáveis e novos 
contextos, principalmente os contextos regionais e particularidades da 
cidade e seus distritos. Neste caso, os ajustes serão devidamente 
publicados, justificados e oficializados em balanços anuais e nas 
prestações de conta que serão apresentados a população, para 
avaliação da nossa gestão.  

A construção do Programa de Metas foi realizada a partir de 
seis eixos temáticos norteadores, por ideias-força, que servem como 
guias para a atuação de toda Prefeitura. Para lidar com a 
complexidade das questões relacionadas planejamento e execução 
das políticas públicas, a forma tradicionalmente utilizada para a 
organização institucional da governança envolve a divisão de grandes 
temas entre todas unidades administrativas do Município. O/a 
cidadão/ã, contudo, que é a principal razão de ser da administração 
pública, é um/a só. Ao realizar uma ação tão básica quanto sair de 
casa e utilizar algum tipo de transporte, o/a cidadão/ã já enfrentou 
questões relacionadas a políticas das áreas de habitação, transportes, 
mobilidade, meio ambiente, saúde, segurança, para citar apenas 

algumas das pastas de gestão da prefeitura. 

  

 



                                                                                                                      

jshdjsOs seis eixos de desenvolvimentos são:  

 Desenvolvimento Social   

 Desenvolvimento Econômico e Financeiro  

 Desenvolvimento em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Humano 

 Desenvolvimento Institucional e Gestão 

 Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Meio 

Ambiente 

Logo a governança precisa ser pensada e 

articulada a partir das necessidades do/a do/a cidadão/ã, 

sendo integradas e horizontais num processo dinâmico, 

de controle e avaliações constantes. 

As coordenadorias do município, autarquias e 

secretarias existentes foram agrupadas para possibilitar a 

execução dos programas, atingir as metas propostas e 

entregar o resultado esperado à população que reflita 

assistência em saúde resolutiva, infraestrutura, gestão 

moderna e eficiente, inclusão social, saneamento, 

crescimento econômico, sustentabilidade, gestão eficiente 

e transparente, incremento na educação, distribuição e 

aumento de renda e segurança pública.  



projetos e ações estão centrados no ser humano na sua totalidade 

Metas     

Macapá | 2021  
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Metas para o plano do Plano de Saúde para o Munícipio de Macapá 

Eixo - Desenvolvimento em Saúde Coletiva 

Metas/objetivos Programa associados 

Ampliar taxa de cobertura do pré-natal para 95% das gestantes do atendidas no 

Município de Macapá 

 PROBEM: saúde 

Ampliar em 50% a assistência à saúde infantil   PROBEM: saúde 

Reduzir em 15% a mortalidade infantil no município de Macapá  PROBEM: saúde 

Reduzir em 30% a mortalidade de mulheres em idade fértil em Macapá;  PROBEM: saúde 

Reduzir em 5% a taxa de mortalidade precoce por doenças crônicas  PROBEM: saúde 

Aumentar em 10% a taxa da expectativa de vida em Macapá  PROBEM: saúde 

Incrementar em 100% a assistência à saúde da população idosa   PROBEM: saúde 

Aumentar em 25% o atendimento aos programas de saúde mental   PROBEM: saúde 

Aumentar em 10% o rol de medicamentos ofertados pelo município   PROBEM: saúde 

Aumentar em 50% os gastos per capita em saúde em Macapá   PROBEM: saúde 

Aumentar em 30% a oferta de tratamento em tabagismo na rede assistencial   PROBEM: saúde 

Aumentar em 20% o atendimento na política de saúde do Homem   PROBEM: saúde 

Certificar 75% dos estabelecimentos municipais de saúde conforme critérios de 

qualidade, humanização e segurança do paciente. 

 PROBEM: saúde 

 

Implantar o prontuário eletrônico nas unidades de saúde Municipal  
 PROAD: tecnologia da informação 

 PROBEM: saúde 

Aumentar em 25% os atendimentos do SAMU Municipal  PROBEM: saúde  

Ampliar 40% o atendimento do Centro de reabilitação em média complexidade   PROBEM: saúde 

Criar o agendamento on line para atendimentos dos serviços eletivos nas unidades de 

saúde  

 

  PROBEM: saúde 
 



 

Criar uma Unidade de Pronto atendimento (UPA) tipo I  

Criar uma Unidade de Pronto atendimento (UPA) tipo II  

Criar o Pronto Socorro Municipal de Macapá 

Criar a Maternidade de Risco Habitual de Macapá 

Construir 03 Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

Concluir as obras do Hospital Metropolitano   

Implantar o Centro de Diagnóstico Laboratorial de Macapá 

Implantar o Centro Diagnóstico de Imagem  

Implantar o Ambulatório de Especialidades Municipal 

Criar o Centro de Referência em Saúde da Materno-infantil  

 
 

 

 

 

 PROBEM: saúde 

 PRODES: infraestrutura 

 PROAD: gestão de resultados 
 

Ampliar o horário de atendimento de Unidades Básicas de Saúde (UBS), com um 

terceiro turno eletivo. 

 PROBEM: saúde 
 

 

Criar a escola do SUS de Macapá  
 PROBEM: saúde 

 PROAD: gestão de pessoas 

 PROBEM: educação 
 

 

Implantar a Mesa permanente de negociação da do SUS  
 PROAD: gestão de pessoas 

 PROBEM: valorização do servidor 

Capacitação multiprofissional de 150 funcionários da saúde em Saúde Coletiva, 

obstetrícia e pediatria até 2022 

 PROAD: gestão da qualidade 

 PROBEM: saúde 

Criar a Gratificação da Atenção à Saúde Coletiva de caráter indenizatório 

 

 PROBEM: valorização do servidor 

 PROAD: gestão da qualidade 

Reformula no plano de cargos carreiras e salários da Saúde Municipal  PROAD: gestão de pessoas 

Diminuir em 50% o indicador de sífilis congênita na Cidade de Macapá   PROBEM: saúde 



Criar o serviço de assistência à Saúde Ocupacional do Servidor Municipal   PROAD: gestão de pessoas 

 PROBEM: valorização do servidor 

Criar 20 novas equipes de Saúde Bucal   PROBEM: saúde 

Levar mutirões de saúde especializadas itinerantes para os bairros distantes e 

distritos: carreta de especialidades, carreta do coração, carreta da Mulher e careta 

dos exames. 

 PROBEM: saúde 

 PROAD: gestão de pessoas 

 PROBEM: educação 

Ampliar para 150 equipes os serviços de Estratégia saúde da Família  PROBEM: saúde 

Criar o Auxilio Jaleco para os profissionais de Saúde do Município   PROAD: gestão de pessoas 

 PROBEM: valorização do servidor 

Criar o Farmácia em casa de Macapá   PROBEM: saúde 



 

Eixo - Desenvolvimento econômico e financeiro 

Metas/objetivos Programa associados 

Criar a agência Film Commission de Macapá  PROBEM: turismo 

 PRODES: infraestrutura  

Captar de pelo menos 05 eventos (feiras, congressos nacionais, workshops) até 2023, visando o 

fomento ao turismo na cidade. 

 

 PROBEM: turismo 
 

Realizar pelo menos 30 ações de projeção da cidade de Macapá nacionalmente em cidades 

estratégicas, até 2022. (Comunicação nacional, câmaras de comércio e atividades bilaterais que 

promovam a cidade). 

 

 PROBEM: turismo 

 

Organizar o calendário cultural de Macapá e dos distritos, fomentando as Festas tradicionais que 

geram renda, promovam turismo e projete Macapá como uma cidade acolhedora 

 

 PROBEM: turismo 

 

Realizar anualmente o Festival de Gastronomia Tucuju  PROBEM: cidade inteligente 

Realizar anualmente a virada Cultural do Meio do Mundo  PROBEM: cidade inteligente 

Criar a linha itinerária que interligue os atrativos da cidade do Curiaú à Fazendinha em ônibus de 

2 andares. 

 PROBEM: turismo 

Reordenar a estrutura física da orla de Macapá do canal do Jandiá até o Aturiá  PROBEM: turismo 

Construir o Centro de Convenções do Município de Macapá   PRODES: infraestrutura 

 

Revitalizar os balneários de Macapá e dos Distritos  

 PRODES: infraestrutura 

 PROBEM: turismo 

 

Criar o polo permanente de desenvolvimento da Economia criativa e o festival de economia criativa 

de Macapá:  

 PROBEM: cidade inteligente  

 PROBEM: turismo 

Trabalhar junto ao Governo Federal o aumento de número de voos domésticos e criar uma rota 

internacional partindo de Macapá 

 

 PROBEM: turismo 



           

 

Eixo - Desenvolvimento Humano 

Metas/objetivos Programa associados 

Implantação da escola de tempo integral piloto.   PROBEM: educação 
 

Ampliar a duração da Colônia de férias das escolas municipais para 15 dias 
 PROBEM: educação 

Iniciar a o projeto de Robótica na 5ª série do Ensino Fundamental  PROBEM: educação 

Incentivar a participação dos alunos em Olimpíadas Nacional das Escolas Públicas    PROBEM: educação 

Atrair empresas de tecnologia para se instalar na cidade de Macapá com incentivos fiscais para 

geração de emprego 

 PROBEM: emprego e renda 

 PRODES: infraestrutura 

 

Desenvolver a Bioeconômia ligada aos benefícios gerados pela Zona Franca Verde  

 PROBEM: emprego e renda 

 PROBEM: renda 

 PRODES: infraestrutura 

Incentivar o desenvolvimento do cinturão verde de Macapá e dos distritos, aumentando a 

produção local 

 PRODES: desenvolvimento rural  

 

Diminuir em 5% o valor bruto dos encargos do IPTU e ISSQN dos empreendimentos que 

incorporem formas sustentáveis de geração de energia, aproveitamento da água, acessibilidade e 

primeiro emprego de jovens. 

 PROAD: reforma administrativa 

 PROAD: gestão fiscal 

 PRODES: infraestrutura 

Desenvolver atividades de cooperativismo em pesca e extrativismo no distrito do Bailique   PROBEM: emprego e renda 

 PRODES: desenvolvimento rural  

 

Verticalizar a cadeia de produção do Açaí agregando valor e distribuindo renda    PROBEM: emprego e renda 

 PROAD: gestão forte 



Criar as Olimpíadas Municipais de Conhecimento (educação física, matemática, história do 

Amapá, xadrez e redação); 

 PROBEM: educação 

 

Aumentar em 75% a oferta de creches para crianças de 0 a 3 anos 
 PROBEM: educação 

Aumentar em 30% ofertas de vagas na pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos  PROBEM: educação 

Incrementar a merenda escolar com produtos do Programa de Aquisição de Alimentos   PROBEM: educação 

 PRODES: desenvolvimento rural  

Regionalizar o cardápio das Escolas do Município, incentivando o comércio local  PROBEM: educação 

Aumentar em 50% a alfabetização de jovens e adultos  PROBEM: educação 

Aumentar em 50% a internet de alta velocidade nas Escolas do Município   PROBEM: educação 

Reduzir em 5% a evasão escolar no ensino fundamental I e na educação de jovens e adultos  PROBEM: educação 

 PROAD: gestão da qualidade 

Reformular e otimizar o Plano Municipal de educação, destacando a intersetorialidade, 

transversalidade e interdisciplinaridade entre as matrizes curriculares. 

 PROBEM: educação 

 PROAD: gestão da qualidade 

Criar o Fórum Permanente da Educação Municipal como instrumento de gestão 

participativa e aprimoramento do ensino.  

 PROBEM: educação 

 PROAD: gestão da qualidade 

Implantar e aperfeiçoar o sistema de eleição diretas para equipe gestoras das Escolas de 

ensino fundamental 

 PROBEM: educação 

 PROAD: gestão da qualidade 

 

Criar o Programa de Saúde Ocupacional dos Professores Municipais 

 PROAD: gestão de pessoas 

 PROBEM: valorização do servidor 

 

Permitir acesso à tecnologia de informação e comunicação nos laboratórios das escolas   PROBEM: educação 

 

Incrementar e ampliar os laboratórios de informática em 20 escolas de ensino fundamental 

I da área urbana e de 10 da área rural em 2021. 

 PROBEM: educação 

 PRODES: infraestrutura 

 
 PROBEM: educação 



Alcançar IDEB de 5.8 nas séries iniciais (1 a 5) em 2024   PROAD: gestão da qualidade 

Resgatar os cursos do PRONATEC do Governo Federal, conseguir recursos para sua 

execução nas áreas da indústria, comércio, empreendedorismo, turismo e sua cadeia 

produtiva e tecnologia   

 PROBEM: educação 

 

Reativar e Ampliar a escola de Música de Macapá   PROBEM: educação 

Diminuir em 30% as taxas de reprovação escolar nas séries iniciais   PROBEM: educação 

Aumentar em 20% o número de vagas no ensino de Macapá e nos distritos com ampliação 

e construção de escolas  

 PROBEM: educação 

 PRODES: infraestrutura 

Iniciar a abertura da escola para a comunidade aos finais de semana   PROBEM: educação 

 PROBEM: esporte e lazer 

 PROBEM: segurança pública 

Reformula no plano de cargos carreiras e salários da educação Municipal, valorizando a 

formação, capacitação, piso nacional da educação e crescimento na carreira. 

 PROAD: gestão de pessoas 

  PROBEM: educação 

 PROBEM: esporte e lazer 

 PRODES: infraestrutura 

Fomentar e fortalecer as atividades dos Conselhos Escolares do Município 

 

 PROBEM: educação 

 PROAD: gestão da qualidade 

Implantar o núcleo de tecnologia para aprendizagens: tecnologia e suas aplicações    

Credenciar 50% das Escolas de Ensino Fundamental no Conselho Municipal de Educação  PROBEM: educação 

 PROAD: gestão da qualidade 

Implantar a clínica escola para autista  PROBEM: educação 

Criar o Museu do Índio   PROBEM: cultura 

Instituir sistema de cooperativas para reciclagem de resíduos sólidos, piscicultura, 

agroindústria 

 PROAD: gestão da qualidade 

 PROBEM: meio ambiente 



 PROAD: Crédito fácil  

Criar o Museu da Imagem e do Som de Macapá  PROBEM: cultura 

Fazer gestão compartilhada das Arenas Esportivas da Cidade para fomento do esporte 

amador e estimular pratica de atividade física nos bairros. 

Inaugurar quatro piscinas semiolímpicas cobertas para atividade de natação para crianças 

de 9 a 12 anos e hidroginásticas para a melhor idade  

 PROBEM: educação 

 PROBEM: esporte e lazer 

 PRODES: infraestrutura 

 

 

 

Eixo - Desenvolvimento Institucional e Gestão 

Metas/objetivos Programa associados 

Aumentar em 30% arrecadação de ISSQN  PROAD: Fiscal 

Disponibilizar 100% dos serviços da prefeitura on line   PROAD: tecnologia da informação  

 PRODES: infraestrutura 

Criar a Rede Facilita Municipal: centro de atendimento aos munícipes.  PROAD: tecnologia da informação  

 PROAD: gestão da qualidade 

 PRODES: infraestrutura 

Garantir que 100% dos novos processos sejam eletrônicos, reduzindo custos e tempos de 

tramitação. 

 PROAD: tecnologia da informação  

 PROAD: gestão da qualidade 

Definir em 15 dias o tempo para abertura de empresa de baixo risco, agrupando em um mesmo 

pedido solicitação de DBI, alvará, vigilância sanitárias e bombeiros.  

 PROAD: tecnologia da informação  

 PROAD: gestão da qualidade 

 

Construir o Quartel da Guarda Civil Municipal   
 PRODES: infraestrutura 

 PROBEM: segurança pública  

Criar o grupamento da Guarda Municipal para os Distritos de cidade  PROBEM: segurança pública 



Fazer gestão junto a Eletronorte e CEA melhoria para a rede de iluminação e distribuição elétrica 

das Vilas Macedônia e Vila Progresso no Bailique  

 PROAD: gestão da qualidade 

 PRODES: infraestrutura 

Solicitar junto a Anatel e bancada Federal fortalecimento do sinal de telefonia móvel nos distritos   PRODES: infraestrutura 

 PROBEM: comunicação 

Criar o consórcio de Prefeitos da Região Metropolitana do Estado (Macapá, Santana e Mazagão)  PROAD: governança forte 

Criar o programa Municipal de desestatização e concessões públicas   PROAD: governança forte 

 PROAD: Fiscal 

Criar Agência de Fomentos da prefeitura de Macapá   PROAD: Crédito fácil 

 PROAD: gestão da qualidade 

Definir a política municipal para tornar efetivo as parcerias públicos-privada (PPP)  PROAD: governança forte 

Cariar o marco legal para o uso e produção de fontes de energias renováveis em Macapá  PROAD: governança forte 

Criar o plano de saneamento e esgoto da cidade de Macapá   PRODES: saneamento 

 PRODES: infraestrutura 

Reduzir 20% das despesas da Administração Municipal  PROAD: gestão de qualidade 

 PROAD: Fiscal 

Diminuir em 50% os crimes de oportunidade com o efetivo da Guarda civil em patrulhamento 

nas ruas  

 PROBEM: segurança pública 

Duplicar os pontos de WiFi Livre na Cidade de Macapá  PROAD: tecnologia da informação  

 

Gerar oportunidades de inclusão produtiva, por meio das ações de qualificação profissional, 

intermediação de mão de obra e empreendedorismo, para 5 mil pessoas que vivem em situação 

de pobreza 

 

 PROBEM: emprego e renda 

 PROBEM: assistência  

 PROBEM: trabalho 

 

Aumentar em 50%, no período de 2021 a 2024, o investimento público em saúde per capita médio 

em relação a gestão anterior. 

 PROAD: gestão de qualidade 

 PROAD: Fiscal 

 PROBEM: saúde 



Investir no capital humano do serviço público municipal, com capacitações constantes, oferta de 

cursos de pós graduação, revisão dos Planos de Cargos, carreiras e Salários das Categoria.  

 

 PROAD: gestão de pessoas 

 PROAD: gestão de qualidade 

 

Criar uma Usina de Geração Distribuída de energia solar em Macapá, economizando cerca de 30 

milhões de reais em 4 anos com contas de energia para a prefeitura. 

 PROBEM: Macapá Solar 

 PRODES: infraestrutura 

 PROBEM: meio ambiente 

Criar a Escola de Administração Pública do Municipal (EAPM)   PROAD: gestão de pessoas 

 PROAD: gestão de qualidade 

 

Revisar os Plano de obras, plano diretor e plano de Mobilidade Urbana   

 PROAD: gestão da qualidade 

 PROAD: governança forte 

 PRODES: infraestrutura 

 

 

Eixo - Desenvolvimento Social 

Metas/objetivos Programa associados 

Diminuir em 15% as moradias em áreas de risco   PROBEM: Morar bem 

 PROBEM: assistência social 

 PROBEM: ressaca cidadã 

Geração de renda com reciclagem de resíduos reduzindo o custo da gestão do lixo da cidade 

de Macapá  

 PROBEM: cidade inteligente 

 PROBEM: meio ambiente  

 PROBEM: emprego e renda 

Construir o restaurante popular da zona Sul de Macapá   PROBEM: segurança alimentar 

 PROBEM: assistência social  

Diminuir em 20% os índices de desnutrição em Crianças até 12 anos de idade na cidade de 

Macapá  

 PROBEM: segurança alimentar  

 PROBEM: saúde 



Incentivar a Doação de pessoas jurídicas a Instituições Sociais   PROAD: Fiscal 

 PROBEM: assistência social 

Instituir programa de segurança alimentar    PROBEM: segurança alimentar  

Criar o programa Municipal de Transferência e complementação de renda para população 

abaixo da linha da pobreza 

 PROBEM: assistência social 

Criar 3 mil unidades habitacionais para famílias de áreas de risco   PROBEM: Morar bem 

 PROBEM: assistência social 

Aumentar em 20% o alcance das atividades dos conselhos tutelares em Macapá e nos 

distritos  

 PROBEM: criança e adolescente  

 PROBEM: proteção social 

Construir o conselho tutelar da Zona Oeste, Zona Leste e dos distritos  PROBEM: proteção social 

 PRODES: infraestrutura 

Implantar os centros Comunitários profissionalizantes   PROBEM: proteção social 

 PROBEM: educação 

 PROBEM: emprego e renda 

Construir centros comunitários nos distritos da Cidade e reformar os existentes  PRODES: infraestrutura 

 PROBEM: esporte e lazer 

Construir a casa de apoio aos pacientes em tratamento fora do domicilio em Macapá   PROBEM: proteção social 

 PRODES: infraestrutura 

Construir um albergue para moradores em situação de rua e pessoas em vulnerabilidade 

social    

 PRODES: infraestrutura 

 PROBEM: proteção social 

Implantar linha de crédito para financiar pequenas reformas em imóveis com prioridade para 

banheiros e fossas sépticas, abastecimento de luz e água. 

 PROBEM: Morar bem  

 PROBEM: assistência social 

Reduzir em 20% taxa de crimes contra o patrimônio 

 

 PROBEM: segurança pública 

 



Eixo - Desenvolvimento Urbano, mobilidade e Meio Ambiente 

Metas/objetivos Programa associados 

Plantar 20 mil arvores nativas da flora amapaense, prevenir as ondas de calor  PROBEM: meio ambiente  

Instituir programa de educação ambiental nas escolas   PROBEM: meio ambiente 

 

Reciclar 50% dos resíduos sólidos produzidos   
 PROBEM: meio ambiente 

 PROBEM: emprego e renda 

Incentivar a geração de energia renovável   

 

 PROBEM: Macapá Solar 

 PROAD: fiscal 

Implantação de parques e áreas de lazer em áreas degradadas e de interesse de proteção ambiental  PROBEM: ressaca cidadã 

Implantar programa de qualidade para os “Carrinheiros” (Coletores particulares de resíduos 

recicláveis) 

 PROBEM: emprego e renda 

Fortalecimento de programas de proteção e cuidados aos animais (castração, abrigo, cuidados 

veterinários, alimentação e adoção consciente) 

 

 

 PROBEM: PET de casa 

Implantar Hortas Urbanas Comunitárias em áreas de vulnerabilidade social   

 

 PROBEM: emprego e renda 

 PROBEM: saúde 

 

Criar 04 centros de integração do transporte público municipal garantindo o bilhete único   PROBEM: mobilidade  

 PROBEM: proteção social  

Monitorar 100% da frota de ônibus por GPS   PROBEM: mobilidade 

Ampliar em 50% sinalização horizontal e vertical da cidade de Macapá   PROBEM: mobilidade 

Aumentar em 50% o número de semáforos nos cruzamentos de Macapá.   PROBEM: mobilidade 

Construir 30 km de calçadas nas ruas com blocos intertravados   PROBEM: mobilidade 

Construir 100 km de malha cicloviária (ciclovia, ciclorotas e ciclo-faixas)  PROBEM: mobilidade 

Fazer a licitação das empresas de transporte público    



Aumentar em 30% a frota de ônibus  PROBEM: mobilidade 

Aumentar em 50% a frota de ônibus com acessibilidade as pessoas com deficiência   PROBEM: mobilidade 

 PROBEM: acessibilidade e inclusão 

Implantar os parquímetros no estacionamento das ruas do centro da cidade   PROBEM: mobilidade  

Realizar pavimentação de 50 km de asfalto anualmente   PROBEM: mobilidade 

 PRODES: infraestrutura 

Realizar pavimentação de 20 km de pavimentação avenidas com bloquetes de concreto.  PROBEM: mobilidade 

 PRODES: infraestrutura 

Recuperar 100% das vias vicinais (ramais) dos distritos   PROBEM: mobilidade 

Realizar 100 km de meio fio, lâminas de água para evitar danos ao pavimento de ruas e avenidas   PROBEM: mobilidade 

 PRODES: infraestrutura 

Criar atracadouros nos distritos para facilitar transporte de pessoas e cargas  PROBEM: mobilidade 

 PRODES: infraestrutura 

Aumentar em 10% o uso do sistema de transporte público de Macapá  PROBEM: mobilidade 

30 mil famílias beneficiadas por procedimentos de regularização fundiária.  PROBEM: morar bem 

Implantar um novo padrão de uso racional da água e eficiência energética em 100% dos novos 

projetos de edificações. 

 PROAD: gestão forte 

 PROBEM: meio ambiente 

Criar o terminal Hidroviário de Macapá   PROBEM: mobilidade 

 PRODES: infraestrutura 

Criar o parque dos Ipês na Rodovia norte Sul com cerca de 15 a 20 hectares com pista de 

caminhada, arborização, pista de ciclismo, Playgroud, academia ao ar livre e pista de Skate. 

 PROBEM: esporte e lazer 

Implantar as faixas Azuis para corredores de ônibus rápido nas vias de ligação da cidade e no centro 

da cidade 

 PROBEM: mobilidade 

 PRODES: infraestrutura 

 




