


1  INTRODUÇÃO

O presente programa de governo contempla os compromissos básicos
dos candidatos Haroldo Iran e Moisés Amaral para transformar a capital
Macapá  numa  cidade  empreendedora  melhorando  sua  infraestrutura
para que se torne um município atrativo para investimentos diminuindo
assim o  índice  de  desemprego  que  é  um dos  maiores  de  todas  as
capitais brasileira.

Este programa de governo é baseado em quatro pilares fundamentais
que  darão  sustentabilidade  na  nossa  administração  municipal:
EDUCAÇÃO, SAÚDE PÚBLICA, MOBILIDADE URBANA E GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA.

Essas  propostas  estarão  em  constantes  processos  de
aperfeiçoamentos, onde os munícipes macapaenses poderão contribuir
a  partir  desse  primeiro  “esboço”  com  sugestões  nas  reuniões,
plenárias e atividades de campanha ou de maneira virtual diretamente
no site dos candidatos rumo a prefeitura municipal de Macapá.

2  MACAPÁ NA ATUALIDADE

Em uma área de 6.407 mil km², o que corresponde aproximadamente a
4,5%  do  Estado  amapaense  com  uma  população  de  512.902  mil
habitantes, estimativa IBGE/2020,  na comparação com o último Censo
realizado, nos últimos 10 anos, a população de Macapá cresceu mais de
22%. O município possui nove Distritos Administrativos: Macapá (sede),
Pedreira, Carapanatuba, Fazendinha, Coração, Maruanum, Santa Luzia
do Pacuí, São Joaquim do Pacuí e Bailique.

Na área da HABITAÇÃO, segundo o levantamento da Fundação João
Pinheiro,  em  parceria  com  o  Ministério  das  Cidades,  Banco
Interamericano  de  Desenvolvimento  (BID)  e  o  Programa das  Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), até 2015 o déficit habitacional
do Amapá era de 29.248 moradias. 

Com esse  aumento,  surgiram casas,  prédios,  bairros.  Hoje  a  cidade
conta com 28 bairros legalizados na prefeitura, mas esse número não
condiz com a realidade de uma cidade que precisou crescer. Na prática,
de acordo com o IBGE, outros 32 locais identificados como bairros não
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são oficiais na capital do Amapá.

Com  relação  a  EDUCAÇÃO,  do  infantil  até  o  5° ano  do  ensino
fundamental 1, o município de Macapá ainda têm carência de servidores
e falta de estrutura física das escolas.

Quando  falamos  da  educação  infantil,  que  é  a  primeira  etapa  da
educação básica e envolve crianças de 0 a 5 anos, os números também
surpreendem.

A  Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de  Domicílios  (Pnad)  feita  pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),  o Amapá possui

mais de 20 mil crianças com idade até 4 anos que não frequentam a

escola;  a  maioria  delas  (61,5%)  não  estuda  porque  não  conseguiu

nenhuma vaga.

Com desempenho abaixo das espectativas para o ensino, Macapá é o

município  brasileiro  com  um  dos  piores  desempenho  no  Índice  do

IDEB-2019,  que  avaliou  a  evolução  da  educação  básica  do  país,

com índice 4,0 diante de uma meta de 5,3 .

Com  relação  a  CRECHES,  encontramos  boa  parte  em  fase  de

construção  e  algumas  prontas  com  as  dos  bairros  do  Macapaba  e

Renascer  mas  ainda  não  funcionando  por  falta  de  logística  da

prefeitura.

MOBILIDADE  URBANA,  faltam  vias  eficiente  que  integre  veículos,

ciclistas e pedestres em Macapá, especialistas sinalizam um novo plano

diretor  para  a  cidade  de  Macapá,  as  nossas  vias,  além  de  pésimas
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pavimentadas  precisam  de  faixa  de  pedestres,  sinalização  adequada,

calçadas amplas com acessibilidade, piso tátil, coisas que a gente vê que

ainda são carentes até mesmo no centro da cidade.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), em 2019,

o Amapá fechou o ano com uma frota de mais de 200 mil veículos; é uma

média de um veículo para cada 4 habitantes. O número é 5% maior que

o registrado no ano anterior. 

O transporte  coletivo  de  Macapá  possui  uma frota  de  onibus velha,

sucateada,  desconfortável  e  mal  manuteída.  Há  anos  sem  licitação

pública  para  novas  empresas  ingressarem   na  frota  dos  coletivos

urbanos  de  Macapá,  atendendo  de  maneira  mais  confortável  os

usuários desses transportes, além de gerar uma maior opção de rotas e

que  poderá  ocasionar  um  barateamento  das  passagens  desses

coletivos.

SAÚDE PÚBLICA, a falta de alinhamento nas ações entre Município e

Estado  também  dificulta  os  atendimentos,  onde  a  atenção  básica

pertence  ao  município  e  os  procedimentos  de  média  e  alta

complexidade é de competência do Estado. De acordo com a Secretaria

de Estado da Saúde (SESA), no ano de 2017 o Hospital de Emergências

(HE),  em  Macapá, realizou  mais de 122 mil  atendimentos e a maioria

deles, 85%, poderiam ter sido feitos na atenção básica, nas UBS. Essa

concentração contribui para a superlotação e demora na prestação do
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serviço em algumas unidades. Encontramos algumas UBS de alguns

bairros de Macapá sem atendimento básico e entrega de medicamentos

como a do bairro do Goiabal.

O Amapá tem 107  mil  habitantes  em situação  de fome,  classificadas

com  alimentação  ruim  e  insuficiente,  de  acordo  com  o  Instituto

Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE).  O  indicador  representa

13,2% da população e os dados foram obtidos em levantamento entre

junho de 2017 e julho de 2018. 

Entram na conta somente os moradores em domicílios permanentes, ou

seja, estão excluídas do levantamento as pessoas em situação de rua, o

que poderia aumentar ainda mais o rastro da fome pelo estado.

O  percentual  de  população  (13,2%)  do  Amapá em  situação  de

insuficiência alimentar grave é mais que o dobro do nacional (5%).

Índice de DESEMPREGO no Amapá é 2º maior do país no 1º trimestre de

2020, média da população acima de 14 anos fora do mercado foi  de

17,2%. Em comparação com mesmo período de 2019, houve redução de

3% da taxa.

Macapá  é  a  capital  com  menor  Índice  Firjan  de  Desenvolvimento

Municipal (IFDM/2018) com uma nota de 0,6446 onde a máxima é 1,0000

no qual são apurados dados oficiais sobre saúde e educação básica,
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como número de matrículas escolares e mortalidade infantil, além das

taxas de emprego e renda média dos trabalhadores.

3  SOLUÇÕES

SAÚDE PÚBLICA

Como uma das primeiras medidas a serem adotadas será a destinação

de recursos para reestruturar a rede pública de saúde municipal com a

revitalização,  otimização  e  funcionamento  das  UBS,  principalmente

aquelas  que  não  estão  funcionando  ou  funcionando  de  maneira

precária, sem consultas médicas e fornecimento de medicamentos nos

nove distritos do município de Macapá.

Dentro da possibilidade ou da saúde financeira da Prefeitura de Macapá

e que não extrapole a lei de responsabilidade fiscal iremos chamar os

profissionais concursados ou habilitados do concurso anterior da área

da  saúde  para  que  essa  proposta  se  realize  dando  um  melhor

atendimento ao municípe na rede pública de saúde municipal.

UBS INFORMATIZADAS, essa ferramenta estará disponível para todo o

municípe macapaense, basta baixar o aplicativo, será uma plataforma

móvel e digital para dar maior comodidade e autonomia aos usuários da

saúde pública municipal e agilidade aos serviços oferecidos pela UBS.

Por  meio  dele,  a  população  já  pode  acompanhar  via  celular,  suas



consultas  e  exames  ambulatoriais,  nas  UBS  informatizadas;

dispensação  de  medicamentos;  visualização  do  histórico  de  suas

solicitações;  entre  outras  funcionalidades  relacionadas  à  saúde

pública. 

EDUCAÇÃO

A  educação  é  um  dos  direitos  fundamentais  garantidos  pela

Constituição  Federal  do  Brasil.  Apesar  disso,  assegurar  que  todos

tenham acesso à ela continua sendo um grande desafio para o poder

público. 

Vamos garantir uma educação infantil de qualidade às crianças (0 a 5

anos), que todas tenham acesso à escola, diminuindo esse quantitativo

dessas crianças fora da escola, a carência de servidores e a falta de

estrutura física das instituições municipais de ensino. 

Vamos implementar a efetiva municipalização da educação infantil e do

ensino fundamental 1, que vai até o 5º ano.

Para isso precisamos melhorar a carência de servidores e a falta de

estrutura físicas das escolas.

Para concretizar essas situações, conforme situação orçamentária da

prefeitura e respeitando a lei de responsabilidade fiscal vamos chamar

os servidores concursados e habilitados do concurso anterior para o

magistério  municipal,  acabando ou diminuindo com os contratos  de



pró-labore,  onde  também  poderá  ser  usado  60%  do  FUNDEB  para

custear esses novos servidores.

Para  construção de novas escolas e  reformas dos estabelecimentos

educacionais  municipais  fecharemos  parceria  com  os  governos

estadual e federal através de convênio e emendas dos parlamentares

federais do Amapá. Vamos recorrer aos programas do governo federal

de assistência financeira como o ProInfância para construção, reforma

e aquisição de equipamentos e mobiliário para creches e pré-escolas

públicas  da  educação  infantil.  Algumas  CRECHES  no  município  de

Macapá estão ainda em construção e outras estão com suas estruturas

físicas prontas, a finalidade até o final do mandado de gestor municipal

é colocá-las todas para funcionar garantindo o acesso as crianças a

esse tão importante serviço público municipal.

MOBILIDADE URBANA

Construção  de  um  novo  plano  diretor  que  definirá  as  melhores

estratégias de uso e ocupação do solo, inclusive da mobilidade urbana.

O novo plano de mobilidade urbana deverá considerar, na conjugação

do planejamento, as melhores perspectivas de integração de todos os

elementos da paisagem: o ciclista, o pedestre, os veículos e também

levará em conta a acessibilidade das pessoas com alguma deficiência

física.



Daremos  prioridade  para  iniciativa  privada  através  de  licitações

públicas  para  as  novas  obras  de  revitalização,  pavimentação  e

urbanização  das  vias  públicas  de  Macapá,  ficando  a  prefeitura

responsável a priori pela conservação e manutenção das mesmas. 

Lançaremos  um  novo  edital  de  licitação  para  concessão  de  novos

transportes  coletivo  no município  de  Macapá onde deverá  participar

empresas  brasileiras  isoladas  ou  reunidas  em  consórcio  acabando

assim com as autorizações precárias e terminando por vez o espaço

para barganhas políticas, as empresas vencedoras terão  que oferecer

menor valor tarifário, beneficiando assim toda a população usuária do

transporte  público.  Devemos  reestruturar  toda  rede  de  transporte

público da cidade.

A empresa vencedora deverá renovar 50% da frota já no primeiro ano,

para poder começar a  operar,  deverão promover diversos benefícios

aos passageiros, como otimização do sistema, a redução do tempo de

viagem,  otimização  do uso  da frota,  minimização  do custo  geral  do

sistema, além de implantar estações de integração e BILHETE ÚNICO, a

frota  deverá  ter  idade  máxima  de  8  anos  e  média  de  4  anos

contemplando 100% de ACESSIBILIDADE,  com local  para cadeira  de

rodas  e  assentos  para  atender  as  pessoas  com  deficiência,  Wi-fi,

sistema  de  controle  e  operação  de  elevador,  GPS  e  bilhetagem

eletrônica e apresentar plano para trabalhar com frota que funcione a

base de energia limpa como forma de preservar o meio ambiente.



GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

PREFEITURA EMPREENDEDORA

O desenvolvimento local  acontece a partir  dos municípios.  Ninguém

vive  em  um  país,  em  um  estado.  Todos  vivem  no  município,  nas

cidades.  No  município  é  que  o  desenvolvimento  deve  e  tem  que

acontecer, como prevê a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas.

Por  isso,  ações  que  visem  ao  despertar  da  população  para  o
empreendedorismo,  ao  fortalecimento  da  economia  local  e  à
dinamização  das  vocações  regionais  devem  sempre  estar  entre  as
prioridades de um Prefeito Empreendedor. Se o desenvolvimento deve
acontecer  no  município,  é  o  Prefeito  quem  deve  fazer  o
desenvolvimento acontecer.

Vamos listar as nossas ações que serão os compromissos da gestão
para promover o desenvolvimento local com o aumento da geração de
renda,  de  emprego  e,  principalmente,  de  novas  oportunidades  de
negócios.

• CONSTRUIR UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

• PRIORIZAR  E  IMPLANTAR  POLÍTICAS  DE  DESENVOLVIMENTO
VOLTADAS PARA O PEQUENO NEGÓCIO.

• PROMOVER  A  SUSTENTABILIDADE  PELA PARTICIPAÇÃO  DOS
PEQUENOS NEGÓCIOS NAS COMPRAS PÚBLICAS.

• FACILITAR  O  ACESSO  AO  CRÉDITO  E  AOS  SERVIÇOS
FINANCEIROS.



• EXPANDIR  AS  POLÍTICAS  VOLTADAS  PARA  O
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

• FORTALECER OS EMPREENDEDORES DA INDÚSTRIA.

• AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DO SETOR DE SERVIÇOS.

• IMPULSIONAR E PROMOVER OS COMERCIANTES DO MUNICÍPIO.

• INCENTIVAR OS PRODUTORES RURAIS A AGREGAR VALOR À
PRODUÇÃO.

• ESTIMULAR A CULTURA EMPREENDEDORA E OS MECANISMOS
DE TRANSPARÊNCIA. 

GUARDA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Vamos treinar, capacitar e habilitar a Guarda Municipal em uso de armas de
fogo,  direção  policial,  abordagem policial,  usando  a  mesma doutrina  e  o
protocolo  que  a  PRF  usa.  Quem não  seguir  o  protocolo  ou  que  reza  a
doutrina  no  uso  de  arma  letal,  direção  policial  e  seguir  o  protocolo  das
abordagens  policial  irá  responder,  será  responsabilizado  e  penalizado
conforme os ditames das leis em vigor. Vamos investir na Guarda para ser
mais uma força de segurança que irá combater a criminalidade no município
de Macapá que está infestada por facções criminosas em quase todos os
bairros da cidade  garantindo assim uma maior segurança ao munícipe
macapaense.



PANDEMIA  COVID-19

A flexibilização total  da economia e a liberação  para que escolas de
alfabetização  e  educação  básica  se  preparem  para  uma  eventual
retomada das aulas durante a pandemia de coronavírus a partir de 2021
vai depender dos indicadores continuarem na cor verde, o que significa
que a cidade terá mantidos os cuidados necessários para o controle do
COVID-19.

Para  tomada  de  decisão  será  analisado  o  boletim  epidemiológico  e
assistencial divulgado diariamente onde será avaliado o número médio
de  transmissão  por  infectado,  ocupação  de  leitos  de  unidades  de
terapia  intensiva  (UTIs),  as  ocupações  das  enfermarias,  números  de
mortes e de pessoas infectadas.

O Ministério da Educação vai liberar R$ 525 milhões para que escolas
de  alfabetização e  educação básica  se  preparem para  uma eventual
retomada das aulas durante a pandemia de coronavírus. O anúncio foi
feito pelo titular da pasta, Milton Ribeiro, que participou de audiência
pública  remota  da  comissão  mista  que  acompanha  as  ações  do
governo federal no enfrentamento da covid-19.

A verba faz parte do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e seria
originalmente usada para a contratação de auxiliares que atuam dentro
da sala de aula. De acordo com o ministro, os recursos vão beneficiar
116,7 mil escolas públicas, que atendem 36,8 milhões de crianças.

É  uma  ação  bem  deliberada  de  mudar  essa  rubrica  orçamentária  e
auxiliar a escola lá na ponta para receber os alunos com uma condição
mínima de segurança nesse possível  retorno as  aulas,  que é  o  que
vamos buscar. A destinação é para itens de consumo para higiene do
ambiente  e  das  mãos,  contratação  de  serviços  especializados  para
desinfecção, realização de pequenos reparos, adequação das salas e
melhoria do acesso a internet para alunos e professores.



OUTRAS  PROPOSTAS  DA  GESTÃO
HAROLDO IRAN E MOISÉS AMARAL



PROPOSTAS ELEIÇÕES 2020

HAROLDO IRAN
CANDIDATO A PREFEITO DE MACAPÁ



ECONOMIA
• Reforma da lei complementar 110/2014 “ Código Tributário 

do Município;

• Otimização do Setor de Arrecadação e Fiscalização do 
Município;

• Benefícios a Micros e Pequenas empresas;

• Geração de Emprego e Renda, Acompanhar e inovar quanto a 
Liberdade Econômica.

• Apoio e Incentivo a Cultura e ao Turismo como geradores de 
empregos, renda e oportunidades.



É preciso analisar e
conversar com os
Contadores, Economistas,
Administradores, Advogados
e com o Parlamento
Municipal, para construirmos
juntos o novo Código
Tributário do Município de
Macapá.



Otimização do Setor de
Arrecadação e Fiscalização do

Município;

O setor de arrecadação do Município é o pilar das
receitas da PMM, mais que é preciso dar um
melhor atendimento ao contribuinte, otimizando e
informatizando.

As taxas de expediente, Alvará e outras taxas, todas
serão emitidas pelo contribuinte através do Portal
Eletrônico da PMM, assim diminuindo tempo e
custo dos serviços.

Concurso Público para Fiscal e Auditor.



Benefícios a Micros e 
Pequenas Empresa

Iremos acompanhar a LEI DA LIBERDADE
ECONÔMICA do Governo Federal, e tudo
que for necessário para diminuir a
burocracia e a concessão de Benefícios
especiais, iremos executar.

As micros e pequenas empresas são
responsáveis por Milhões de empregos no
Brasil, e é nosso dever dar todo o amparo
legal para que esses empresários cresçam
e gerem mais emprego e renda ao nosso
Município.



Apoio e Incentivo a Cultura e
ao Turismo como geradores
de empregos, renda e

oportunidades.

Entendemos que um povo sem Cultura é um “povo
pobre” e sem identidade, A cultura Salva Vidas,
renova Vidas, tira Crianças e Adolescentes das
Ruas.

Macapá tem das mais diversas tradições Culturais
como o Marabaixo, Batuque, Escolas de Samba,
Grupos Juninos, Teatro, Dança e tantos outros
seguimentos que enriquecem a nossa Terra Tucuju.



Fortalecer a Cultura do Município de
Macapá através de editais de
chamamento público e outras
modalidades legais, transparente e
público.

A cultura Gera Emprego e Renda e aquece o 
comércio local, cabe a nós gestores o incentivo  
e o apoio, não apenas com recursos públicos, 
mais buscando parceiros da iniciativa privada.

“Virar as Costas, jamais”



TURISMO

O TURISMO faz parte da Economia de qualquer
Município do País, e em Macapá acompanhamos o
desprezo aos espaços Turísticos, como o Balneário
do Curiaú, Fazendinha, Orla de Macapá do
Perpetuo Socorro, complexo do Araxá e Outros.

“É preciso buscar investimentos para este setor, e 
que Macapá entre na rota do Turismo Nacional”



DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

“É Necessário planejar, apoiar e executar projetos 
sociais, para que nossas Crianças e Adolescente 

permaneçam no caminho da Prosperidade, 
Diminuir a Fome e retirar das ruas pessoas e risco 

social”.



PROPOSTAS PARA 
CLASSE CONTÁBIL

➢ Criar um Canal de Comunicação Direta entre o 
Fisco Municipal e os Profissionais Contábeis 
por meio digital.

➢ Criar uma Sala Física na PMM, para 
Contadores, onde poderão ser atendidos 
presencialmente pelos Fiscais e Analistas.

➢ Criar a BIBLIOTECA VIRUTAL onde constará 
todas as leis do Município de MACAPÁ, 
Também modelos de requerimentos e outros 
documentos pertinentes aos serviços do 
Contador.

“CONTADOR você é Essencial para a manutenção 
e sustentação da Máquina Pública, e precisa ser 

respeitado”



PROPOSTA PARA A 
CULTURA

• Incentivar e Apoiar o Carnaval das Escolas de Samba 
de Macapá, Buscando Parceiros e Recurso para a 
realização desse espetáculo, que trás Muitos
Benefícios ao Setor Cultural;

• Incentivar e Apoiar o Marabaixo e Batuque, raizes de 
nossa terra;

• Incentivar e Apoiar A quadra junina do Município de 
Macapá;

• Incentivar e Apoiar toda a cadeia da Cultura Local.

“Iremos sempre observar e cobrar a legalidade nos atos, 
a transparência, o bom uso dos recursos públicos, e 
fazer todos os esforços juntamente com a classe da 
cultura, para buscar recursos da iniciativa privada e 

Federal”.



PROPOSTA PARA O 
TURISMO

• Planejar e executar projetos para revitalização de locais turístico de 
Macapá, como o CURIAÚ.

• Orla de Macapá e do Bairro Perpetuo Socorro receberão os
serviços público Municipal, pois o cartão postal de nossa cidade é 
a orla do Bairro Santa Inês e não pode ser tratada da forma que é 
nos dias de hoje.

• Revitalização da Fazendinha, buscar parceiria com a iniciativa
privada possa pormover eventos naquele local, assim beneficiando
todos os bares e restaurantes local e sendo mais uma opção de 
lazer a todos os Macapaenses e os turistas.



PROPOSTA PARA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

• Abertura de Edital para firmar
parceiria com entidades sem
fins lucrativos, para projetos
voltados a Assistência social a
crianças e Adolescentes


