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Carta ao Eleitor 

Olá, sou Patrícia Lima Ferraz, candidata a prefeita de Macapá. Nasci em 09 

de janeiro de 1980. Sou a primogênita de quatro irmãos. Sou mãe do Matheus, 

de 16 anos. Fui casada durante 10 anos, sofri violência doméstica, e senti na 

pele o que milhares de mulheres sofrem no Brasil. Com muita garra, me reergui, 

e partir de então entrei na política, lutando e sendo a voz das mulheres, pelo 

combate à violência doméstica. Adotei o Amapá para a minha vida no ano 

de 2002, quando vim trabalhar. Fui a primeira profissional de odontologia no 

Programa Saúde da Família (PSF), onde atuei por 11 anos e realizei um 

trabalho de ações odontológicas em todo o estado. 

Devo tudo a essa terra que me acolheu, a esse povo trabalhador, homens e 

mulheres de garra e coragem, que acordam todos os dias e dão tudo de si 

para a nossa cidade funcionar, mesmo com todas as dificuldades. Povo que 

levanta a cabeça, dá a volta por cima. Povo que não aguenta mais ter seu 

dinheiro e seus direitos tirados pelos atuais donos do poder. Por vocês quero 

trabalhar dia e noite, assim como fiz em 200 dias de mandato como Deputada 

Federal, na pior crise do século XXI, a pandemia da Covid-19. Nada me 

abalou!!! 

Macapá é a terra da melhor gente, gente acolhedora, que cuida e que 

também merece ser cuidada. É a terra do nosso Marabaixo, da nossa culinária 

local que encanta quem vem de qualquer parte do mundo. Nossos costumes 

embalam a poesia pura que a nossa música tem. 

Nenhuma terra me acolheu tão bem como Macapá. Sou grata por tudo o 

que você, macapaense, fez por mim. E assumo a coragem e o compromisso 

de resolver os nossos problemas, colocar ordem na nossa casa, o que os velhos 

e atuais políticos que hoje querem mais uma chance de nos enganar, nunca 

fizeram. 

Existe uma palavra que rege todo o meu trabalho na política: CORAGEM!! 

 

 

Patrícia Ferraz 
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INTRODUÇÃO 

Como documento em que os candidatos expõe as suas ideias e propostas centrais para o exercício de mandato 

no local que se propõe a governar, o Plano de Governo tem caráter obrigatório e se encontra presente na lista de 

documentos que o candidato deve apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), juntamente com a prestação de 

contas da campanha. De tal modo, este documento, se não apresentado, a candidata deixa de ser habilitada a 

participar das eleições. 

Assim sendo, este plano terá como objetivo nortear as políticas e as ações da Candidata Patrícia Ferraz, nas 

eleições à Prefeitura de Macapá1. 

Durante a sua elaboração, buscou-se analisar o cenário atual e conciliar, a este cenário, as propostas da 

Candidata, de modo que suas propostas possam alcançar, o máximo possível, a realidade Macapaense. Para isso, 

utilizou-se de estudos interdisciplinares, pesquisas bibliográficas, análise de dados estatísticos e pesquisas junto à 

população local. 

 

 

                                                           
1 Município e Capital do Amapá. 
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A PREFEITO(A) E O SEU PAPEL DE LÍDER NO MUNICÍPIO 

Como Chefe do Poder Executivo Municipal, o Prefeito(a) é o responsável pela Gestão Municipal e carrega consigo 

as responsabilidades, tais quais: articulando em busca de recursos para a administração do município; alocando esses 

recursos conforme o contexto vivenciado e os anseios da população, de modo a executar seus planos de governos; 

coordenando as ações das secretarias municipais; cuidando das políticas públicas. 

Nesse sentido, esse Plano de Governo oferece à Prefeita as condições de exercer o seu papel, conforme 

estabelecido no artigo 30 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

As propostas tem como objetivo, aumentar a qualidade de vida da população macapaense, por meio de 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico, social, ambiental, cultural, e apoio às minorias.  
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ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 Demografia 

Com uma área de 6.563,8 km², atualmente, Macapá possui a maior população do Estado de Amapá, contendo 

mais de 503 mil habitantes, conforme estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2019.  
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Gráfico - Extensão Territorial Municipal - Amapá

 
Fonte: Elaboração própria (2020), com base em IBGE (2019). 

Nesse sentido, como mostra o gráfico anterior, vale destacar que no que se refere a espaço territorial, o município 

macapaense não é pontuado como o maior do Estado do Amapá, ficando atrás dos municípios Laranjal do Jari (30,8mil 

km²), Oiapoque (23,0mil km²) e Calçoene (14,1mil km²). 
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Gráfico - População Estimada Total por Município - Amapá – 2019 

Fonte: Elaboração Própria, com base 

em DATASUS/IBGE (?). 

Ainda, como os dados 

apontam a população vem 

crescendo . Em 1992, o município 

contava com uma população 

de quase 174 mil habitantes. 

Comparando com 2019, a 

população teve um crescimento 

geométrico de mais de 60%, 

sendo o município que mais 

cresceu no Estado. Contudo, 

observando em períodos (1992 a 

2000, 2001 a 2009 e 2010 a 2019), 

percebe-se que o ritmo de crescimento tem desacelerado (5,52%, 2,71% e 2,65%, respectivamente), ficando abaixo de 

outros municípios e também do crescimento Estadual. Com isso, nota-se que a densidade demográfica vem 
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aumentando2, fazendo com que o município contenha a segunda maior densidade do Estado, com mais de 76 

habitantes por quilômetro quadrado (hab/km²), ficando atrás somente de Santana com mais de 78 hab/km², como 

mostra o gráfico a seguir: 

 

Gráfico - Evolução da Densidade Demográfica Estimada - Macapá-Santana (A–P) - 1992/95-1997/2019 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em SIDRA/IBGE (2020). 

                                                           
2  Considerando que o espaço territorial não tenha sofrido alterações significativas ao longo do período retratado. 
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No ano de 2019, mais de 52% da população estimada, era composta por mulheres – a maioria delas possuíam 

entre 0 e 54 anos de idade. 

Gráfico - População Estimada por faixa etária e gênero - Macapá - 2019 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em SIDRA/IBGE (2020). 

Ainda, analisando as faixas etárias, consegue-se perceber que a população estimada é jovem, concentrando 

mais de 63% na faixa etária de 0 a 34 anos de idade, para 2019. Detalhando ainda mais as faixas etária, pode-se 

perceber que a 27% da população total está na faixa de 0 a 14 anos, 36% entre 15 e 34 anos de idade, cerca de 34% 
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entre 35 e 69 anos e menos de 3,2% acima de 70 anos de idade. Em outras palavras, a população residente no município 

de Macapá, ainda, é jovem; e mais de 70% da população estimada se encontra com idade ativa de trabalho 

(considerando de 15 à 69 anos de idade), como podemos visualizar no próximo gráfico. 

Figura – Destaque das Faixas Etárias Predominantes – Macapá - 2019 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em SIDRA/IBGE (2020). 

Nesse sentido, observando a evolução do índice de envelhecimento populacional, calculada conforme a 

metodologia evidenciada pelo DATASUS, pode-se observar que a população acima de 60 anos de idade, mesmo com 

os números anteriormente citados, tem aumentado em relação a população com menos de 15 anos de idade. Isso 

ocorre devido a estabilização nos números de pessoas com idade inferior a  anos de idade e a uma maior oscilação, 

com tendência de alta, para idade superior a 60 anos de idade. Como se pode visualizar na tabela “População Total 

Estimada para Faixas Selecionadas”, em 2012 o número de pessoas com mais de 60 anos era de 24 pessoas, sendo que 

para 2019, esse número passou para 46, um crescimento de quase 100%. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

menor que 15 anos 135 116 136 132 125 127 125 136

maior que 60 anos 24 27 29 38 28 35 48 46

Tabela - População Total Estimada para Faixas Selecionadas - Macapá/AP - 2012/2019

Faixa Etária
População (x1000 habitantes)

Fonte: Elaboração própria, com base em SIDRA/IBGE (2020).
 

Nesse sentido, percebe-se, graficamente, que esse índice possui tendência de alta. E, em uma análise mais 

minuciosa, percebe-se que a população feminina tem puxado esse índice para cima. O que possivelmente explicada 

isso, é que a variação de mulheres acima de 60 anos de idade é mais acentuada do que a dos homens. Como exemplo, 

destaca-se os anos de 2012, 2018 e 2019, em que para a população feminina, a cada 100 pessoas com menos de 15 

anos eram cerca de 20, 50 e 39 pessoas, respectivamente, acima de 60; para os homens, eram 15, 29 e 29; a população 

de Macapá como um todo era de 18, 39 e 33; e por fim, Amapá o número de pessoas acima de 60 para cada 100 com 

menos de 15 anos eram de 16, 22 e 24, respectivamente. 

Gráfico – Comparação Índice de Envelhecimento Municipal e Estadual – Macapá/AP - 2012/19 
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Fonte: Elaboração própria, com base em SIDRA/IBGE (2020). 

Dado essas informações, é possível dizer que o município está passando por um processo de transição 

demográfica de modo mais avançado que o Estado do Amapá; e, também, as mulheres estão em um estágio mais 

avançado que os homens no processo de transição demográfica. Esse cenário, supostamente, reflete a redução dos 

níveis de fecundidade e o aumento da esperança de vida dos idosos. 
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ASPECTOS DE GESTÃO 

 Fluxo Orçamentário  

 

Tabela - Análise Orçamentária do Valor Pago por Órgão - Macapá - 2015-20 

  2015 2015 2016 2017 2018 2019 

Código Descrição 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 100.00 (22.30) 25.14 63.70 2.86 (56.74) 

0221 SECRETARIA DE MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR 100.00 (28.34) 71.59 30.14 1.99 (30.59) 

0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL 100.00 (23.55) 70.71 9.94 2.66 (77.93) 

0223 GABINETE DO VICE-PREFEITO 100.00 (17.78) 19.50 14.05 (50.09) (59.88) 

0224 REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL EM BRASÍLIA 100.00 6,268.21 (27.72) 26.09 484.53 (83.76) 

0225 GUARDA CIVIL  MUNICIPAL DE MACAPÁ 100.00 8.12 8.04 2.90 7.83 (41.54) 

0226 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 100.00 83.28 12.18 (6.87) 11.75 (61.27) 

0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA 100.00 (12.79) 17.15 21.72 15.41 (52.05) 

0228 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 100.00 (12.07) 21.86 31.70 18.32 (55.24) 

0229 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 100.00 (19.78) (43.80) 26.17 18.21  

0230 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 100.00 (52.69) (2.38) 0.50 5.80 (53.22) 

0231 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 100.00 (13.62) (9.59) 53.16 (6.06) (40.00) 

0232 
SECRETARIA MUN. DE PLANEJ.,ORÇAMENTO E TECNOL. DA 

INFORMAÇÃO 
100.00 (0.35) 12.34 (2.93) 6.70 (57.72) 

0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 100.00 7.40 8.77 7.00 1.04 (58.19) 

0234 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 100.00 47.71 (21.44) 20.67 4.78 (32.66) 

0235 
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMB. DESENV.SUSTENT.E POSTURA 

URBANA 
100.00 (17.07) (10.91) (12.19) 4.10 (43.94) 

0236 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 100.00 (14.96) 18.95 3.30 22.49 (53.70) 
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0237 SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAÚDE       

0238 
SECRETARIA MUN. DO TRABALHO, DESENV. ECONÔMICO E 

INOVAÇÃO 
100.00 (14.41) 19.07 (18.03) (8.85) (52.33) 

0239 SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA 100.00 (14.69) 17.57 (5.01) 2.67 (46.56) 

0240 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E HABITACIONAL 100.00 (11.52) 3.74 154.38 (56.70) (99.10) 

0258 SECRETARIA ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MACAPÁLUZ    25,237.96 (64.46) (67.13) 

0259 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ORDENAMENTO 

URBANO 
      

0260 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL       

0261 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL       

0262 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS       

0263 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA       

- TOTAL 100.00 1.61 3.60 16.22 (1.54) (50.46) 

 

Ano 2015 

Código Descrição Dotação Inicial Alt. de Dotação 
Dotação 

Atualizada 

Valor 

Empenhado 

Valor 

Liquidado 
Valor Pago 

0220 
SECRETARIA ESP. DA GOVERN. E REC. 

EXTRAORDINÁRIOS 
3,160,349.00 -176,217.23 2,984,131.77 2,984,129.04 2,984,129.04 2,813,790.72 

0221 SECRETARIA ESP. DE COORD. DAS SUBPREFEITURAS 1,564,823.00 -202,245.87 1,362,577.13 1,362,577.13 1,362,577.13 1,325,746.98 

0222 GABINETE DO PREFEITO 15,362,706.00 838,274.68 16,200,980.68 16,182,034.40 16,182,034.40 12,730,727.23 

0223 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1,385,870.00 -106,834.40 1,279,035.60 1,267,097.70 1,267,097.70 1,222,169.21 

0224 REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL 100,000.00 -53,650.00 46,350.00 46,350.00 46,350.00 1,350.00 

0225 GUARDA MUNICIPAL DE MACAPÁ 28,113,229.00 4,435,253.80 32,548,482.80 31,804,717.67 31,804,717.67 30,896,810.44 

0226 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 18,527,901.00 -5,771,130.77 12,756,770.23 12,461,835.63 12,461,835.63 9,811,020.91 

0227 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1,191,246.00 -81,044.18 1,110,201.82 1,092,407.04 1,092,407.04 1,011,968.53 

0228 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 632,499.00 -250,595.84 381,903.16 380,350.31 380,350.31 369,076.63 

0229 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 2,161,584.00 -153,367.24 2,008,216.76 1,113,482.04 1,113,482.04 964,252.80 

0230 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 37,756,219.00 15,352,513.51 53,108,732.51 52,341,285.99 52,341,285.99 49,306,472.00 

0231 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 33,470,191.00 6,917,815.94 40,388,006.94 35,149,092.20 35,149,092.20 33,190,037.39 

0232 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.E COORD.GERAL 4,648,416.00 -113,322.86 4,535,093.14 3,749,536.38 3,749,536.38 3,380,854.13 
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0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 201,740,330.00 25,779,784.33 227,520,114.33 206,475,245.53 206,475,245.53 173,679,647.82 

0234 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 84,212,195.00 19,096,418.64 103,308,613.64 58,612,423.96 58,612,423.96 54,019,426.14 

0235 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 4,453,844.00 781,612.51 5,235,456.51 5,102,870.80 5,102,870.80 4,855,157.50 

0236 
SECRETARIA MUN. DE ASSIST.SOCIAL E DO 

TRABALHO 
9,977,300.00 447,144.12 10,424,444.12 7,969,215.89 7,969,215.89 7,253,562.21 

0238 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO 7,019,483.00 -310,578.45 6,708,904.55 4,468,915.02 4,468,915.02 4,184,698.46 

0239 SECRETARIA MUN. DE MANUT. URBANÍSTICA 34,257,205.00 2,844,302.41 37,101,507.41 34,622,419.08 34,622,419.08 30,081,194.93 

0240 
SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E 

HABITACIONAL 
12,584,703.00 -4,135,878.56 8,448,824.44 4,739,140.68 4,739,140.68 4,414,956.23 

- TOTAL 502,320,093.00 65,138,254.54 567,458,347.54 481,925,126.49 481,925,126.49 425,512,920.26 

 

Ano 2016 

Código Descrição Dotação Inicial 
Alt. de 

Dotação 

Dotação 

Atualizada 

Valor 

Empenhado 

Valor 

Liquidado 
Valor Pago 

0220 SECRETARIA ESP. DA GOVERN. E REC. EXTRAORDINÁRIOS 2,892,596.00 -570,493.17 2,322,102.83 2,321,052.89 2,321,052.89 2,186,454.07 

0221 SECRETARIA ESP. DE COORD. DAS SUBPREFEITURAS 1,348,672.00 -362,509.22 986,162.78 986,162.78 986,162.78 949,986.49 

0222 GABINETE DO PREFEITO 13,639,613.00 -2,745,809.72 10,893,803.28 10,782,660.78 10,781,879.78 9,732,101.90 

0223 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1,280,383.00 -222,965.12 1,057,417.88 1,057,417.88 1,057,417.88 1,004,825.43 

0224 REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL 57,800.00 35,806.02 93,606.02 92,906.34 92,906.34 85,970.80 

0225 GUARDA MUNICIPAL DE MACAPÁ 31,015,535.00 4,180,254.20 35,195,789.20 34,871,058.14 34,871,058.14 33,405,093.72 

0226 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 22,585,161.00 -1,686,714.02 20,898,446.98 20,853,203.02 20,853,202.93 17,981,382.22 

0227 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 982,542.00 -34,737.24 947,804.76 937,551.45 937,551.45 882,557.67 

0228 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 439,618.00 -100,015.07 339,602.93 337,951.21 337,951.21 324,537.75 

0229 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1,720,675.00 454,018.77 2,174,693.77 812,263.20 812,263.20 773,505.75 

0230 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 43,748,934.00 -16,395,537.99 27,353,396.01 26,094,046.54 26,073,652.79 23,325,224.93 

0231 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 46,032,575.00 -8,583,425.40 37,449,149.60 31,177,062.11 31,176,714.11 28,668,571.37 

0232 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.E COORD.GERAL 7,579,931.00 -3,852,645.23 3,727,285.77 3,619,016.77 3,619,016.77 3,369,061.56 

0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 187,606,681.00 28,280,772.13 215,887,453.13 193,012,874.46 193,012,874.46 186,535,491.73 

0234 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 137,961,282.00 49,582,837.66 187,544,119.66 94,860,949.78 92,269,950.17 79,794,137.92 

0235 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 4,945,343.00 -601,847.20 4,343,495.80 4,331,229.45 4,331,229.45 4,026,215.77 
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0236 SECRETARIA MUN. DE ASSIST.SOCIAL E DO TRABALHO 7,845,306.00 1,432,391.48 9,277,697.48 7,234,767.42 6,946,983.96 6,168,464.34 

0238 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO 7,257,416.00 1,611,326.84 8,868,742.84 4,447,956.52 3,925,775.57 3,581,808.29 

0239 SECRETARIA MUN. DE MANUT. URBANÍSTICA 34,265,342.00 -4,072,180.68 30,193,161.32 27,793,146.53 27,793,146.53 25,663,224.67 

0240 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E HABITACIONAL 8,893,974.00 -1,123,306.15 7,770,667.85 4,166,096.71 4,166,096.71 3,906,150.68 

- TOTAL 562,099,379.00 45,225,220.89 607,324,599.89 469,789,373.98 466,366,887.12 432,364,767.06 

 

Ano 2017 

Código Descrição Dotação Inicial 
Alt. de 

Dotação 

Dotação 

Atualizada 

Valor 

Empenhado 

Valor 

Liquidado 
Valor Pago 

0220 SECRETARIA ESP. DA GOVERN. E REC. EXTRAORDINÁRIOS 2,815,596.00 142,861.36 2,958,457.36 2,958,457.36 2,849,590.08 2,736,027.37 

0221 SECRETARIA ESP. DE COORD. DAS SUBPREFEITURAS 1,268,672.00 599,853.37 1,868,525.37 1,868,524.50 1,868,524.50 1,630,034.98 

0222 GABINETE DO PREFEITO 14,596,690.00 3,354,030.18 17,950,720.18 17,767,711.77 17,558,400.65 16,613,376.42 

0223 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1,268,383.00 -32,675.30 1,235,707.70 1,230,661.02 1,230,661.02 1,200,795.40 

0224 REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL 57,800.00 8,371.67 66,171.67 66,171.67 62,143.08 62,143.08 

0225 GUARDA MUNICIPAL DE MACAPÁ 24,725,978.00 11,897,351.61 36,623,329.61 36,229,290.98 36,229,290.98 36,090,109.17 

0226 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 26,583,161.00 -6,064,405.69 20,518,755.31 20,422,537.16 20,391,197.76 20,170,806.88 

0227 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1,064,222.00 19,793.06 1,084,015.06 1,079,080.00 1,070,182.00 1,033,899.17 

0228 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 422,175.00 -14,708.47 407,466.53 407,052.97 407,052.97 395,469.17 

0229 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1,428,696.00 -145,590.65 1,283,105.35 1,180,942.91 727,223.95 434,746.38 

0230 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 40,089,142.00 -15,121,314.68 24,967,827.32 24,043,750.01 23,933,577.44 22,770,890.49 

0231 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 49,383,867.00 -16,897,647.74 32,486,219.26 27,083,229.04 27,033,117.64 25,920,450.81 

0232 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.E COORD.GERAL 4,729,931.00 -546,171.66 4,183,759.34 3,985,056.65 3,920,123.28 3,784,888.68 

0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 201,010,231.00 27,672,765.73 228,682,996.73 208,112,497.65 207,150,429.71 202,896,057.59 

0234 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 78,178,255.00 31,456,438.41 109,634,693.41 75,603,932.06 73,107,123.40 62,685,029.27 

0235 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 4,943,343.00 -1,232,708.24 3,710,634.76 3,662,427.19 3,662,427.19 3,586,969.70 

0236 SECRETARIA MUN. DE ASSIST.SOCIAL E DO TRABALHO 7,598,764.00 3,039,331.43 10,638,095.43 9,160,652.18 7,913,505.85 7,337,263.25 

0238 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO 7,475,406.00 102,408.87 7,577,814.87 5,062,724.58 4,354,154.39 4,264,692.00 

0239 SECRETARIA MUN. DE MANUT. URBANÍSTICA 30,115,342.00 7,445,771.59 37,561,113.59 37,414,097.36 31,721,459.75 30,171,786.59 

0240 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E HABITACIONAL 8,991,964.00 -1,053,228.73 7,938,735.27 4,286,515.26 4,286,515.26 4,052,212.15 
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0258 SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.00 12,151,699.75 12,151,699.75 10,808,291.44 8,312,004.52 94,152.52 

- TOTAL 506,747,618.00 56,782,225.87 563,529,843.87 492,433,603.76 477,788,705.42 447,931,801.07 

 

Ano 2018 

Código Descrição Dotação Inicial 
Alt. de 

Dotação 

Dotação 

Atualizada 

Valor 

Empenhado 

Valor 

Liquidado 
Valor Pago 

0220 
SECRETARIA ESP. DA GOVERN. E REC. 

EXTRAORDINÁRIOS 
2,884,303.00 1,903,343.82 4,787,646.82 4,571,877.38 4,562,614.20 4,478,869.38 

0221 SECRETARIA ESP. DE COORD. DAS SUBPREFEITURAS 1,910,766.00 328,439.61 2,239,205.61 2,121,265.03 2,121,265.03 2,121,265.03 

0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE 15,114,503.00 4,822,164.34 19,936,667.34 18,403,215.65 18,378,633.64 18,265,250.92 

0223 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1,027,630.00 419,504.39 1,447,134.39 1,369,495.46 1,369,495.46 1,369,495.46 

0224 REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL 140,327.00 -45,883.62 94,443.38 78,357.31 78,357.31 78,357.31 

0225 GUARDA MUNICIPAL DE MACAPÁ 39,518,747.00 -1,069,113.39 38,449,633.61 37,137,420.00 37,137,420.00 37,137,420.00 

0226 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 28,472,757.00 -8,163,070.34 20,309,686.66 18,830,765.20 18,830,765.20 18,785,587.22 

0227 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1,244,755.00 130,464.37 1,375,219.37 1,307,339.44 1,274,235.70 1,258,465.98 

0228 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 444,444.00 118,804.48 563,248.48 526,457.68 526,457.68 520,832.68 

0229 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1,298,661.00 -39,098.86 1,259,562.14 791,680.57 791,680.57 548,507.22 

0230 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 23,136,383.00 3,806,829.72 26,943,212.72 24,460,798.08 24,101,307.61 22,884,233.97 

0231 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 64,878,717.00 -6,443,597.03 58,435,119.97 39,749,740.42 39,745,675.27 39,700,458.58 

0232 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.E COORD.GERAL 4,455,863.00 360,489.58 4,816,352.58 3,852,159.93 3,835,022.30 3,674,125.95 

0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 206,026,531.00 47,247,337.05 253,273,868.05 223,908,910.59 223,908,820.59 217,089,862.45 

0234 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 63,789,628.00 59,181,860.68 122,971,488.68 84,236,602.84 79,768,152.19 75,643,072.24 

0235 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 4,127,302.00 -434,634.88 3,692,667.12 3,480,231.95 3,301,736.95 3,149,790.95 

0236 SECRETARIA MUN. DE ASSIST.SOCIAL E DO TRABALHO 10,687,787.00 472,702.45 11,160,489.45 8,179,153.09 7,851,418.20 7,579,287.45 

0238 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO 9,162,747.00 214,287.57 9,377,034.57 5,240,809.22 4,140,340.47 3,495,777.84 

0239 SECRETARIA MUN. DE MANUT. URBANÍSTICA 33,969,782.00 7,307,889.57 41,277,671.57 31,181,851.40 31,181,851.40 28,660,944.53 

0240 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E HABITACIONAL 4,721,025.00 5,844,050.86 10,565,075.86 10,350,343.56 10,324,543.56 10,308,041.47 

0258 SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 12,887,736.00 12,518,463.48 25,406,199.48 24,784,212.83 24,784,212.83 23,856,331.60 

- TOTAL 529,900,394.00 128,481,233.85 658,381,627.85 544,562,687.63 538,014,006.16 520,605,978.23 
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Ano 2019 

Código Descrição Dotação Inicial 
Alt. de 

Dotação 

Dotação 

Atualizada 

Valor 

Empenhado 

Valor 

Liquidado 
Valor Pago 

0220 
SECRETARIA ESP. DA GOVERN. E REC. 

EXTRAORDINÁRIOS 
2,858,783.00 2,085,824.81 4,944,607.81 4,927,013.56 4,892,500.24 4,607,155.56 

0221 SECRETARIA ESP. DE COORD. DAS SUBPREFEITURAS 1,915,366.00 370,322.19 2,285,688.19 2,270,579.53 2,270,579.53 2,163,392.91 

0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE 17,169,069.00 3,478,753.82 20,647,822.82 20,186,060.20 19,828,560.25 18,751,537.23 

0223 GABINETE DO VICE-PREFEITO 42,351.00 675,615.72 717,966.72 714,571.51 714,571.51 683,524.01 

0224 REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL 178,887.00 309,705.56 488,592.56 479,234.32 479,234.12 458,019.66 

0225 GUARDA MUNICIPAL DE MACAPÁ 41,785,899.00 1,819,725.29 43,605,624.29 43,465,115.36 42,781,865.35 40,043,919.99 

0226 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 22,721,143.00 -266,646.32 22,454,496.68 21,433,285.46 21,422,148.22 20,992,435.00 

0227 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1,582,684.00 33,665.01 1,616,349.01 1,541,912.32 1,514,652.24 1,452,454.96 

0228 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 450,444.00 192,559.88 643,003.88 640,808.60 640,808.60 616,242.92 

0229 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 3,846,200.00 130,977.18 3,977,177.18 667,675.90 666,542.54 648,386.38 

0230 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 27,700,911.00 995,854.65 28,696,765.65 27,237,051.58 26,039,435.28 24,210,541.37 

0231 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 63,011,812.00 242,434.18 63,254,246.18 49,789,969.74 39,237,275.58 37,295,581.31 

0232 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.E COORD.GERAL 5,248,413.00 -319,989.81 4,928,423.19 4,238,107.25 4,194,773.55 3,920,157.88 

0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 249,381,577.00 21,027,316.31 270,408,893.31 227,116,633.65 227,116,633.65 219,355,759.02 

0234 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 101,859,196.00 88,891,195.36 190,750,391.36 145,773,125.34 88,610,144.03 79,258,212.50 

0235 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3,790,409.00 215,496.08 4,005,905.08 3,639,367.21 3,632,367.21 3,278,991.40 

0236 SECRETARIA MUN. DE ASSIST.SOCIAL E DO TRABALHO 8,778,425.00 8,095,914.15 16,874,339.15 11,166,649.23 9,928,883.81 9,284,070.75 

0238 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO 8,942,628.00 641,370.67 9,583,998.67 3,381,154.53 3,381,154.53 3,186,512.94 

0239 SECRETARIA MUN. DE MANUT. URBANÍSTICA 43,682,548.00 -6,274,727.75 37,407,820.25 33,128,549.19 30,644,416.31 29,426,957.76 

0240 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E HABITACIONAL 5,466,941.00 -62,800.10 5,404,140.90 4,755,121.58 4,727,384.08 4,463,360.58 

0258 SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 14,685,395.00 61,719.76 14,747,114.76 14,167,518.59 14,079,545.97 8,479,291.20 

- TOTAL 625,099,081.00 122,344,286.64 747,443,367.64 620,719,504.65 546,803,476.60 512,576,505.33 

 

Ano 2020 

Código Descrição Dotação Inicial Alt. de Dotação 
Dotação 

Atualizada 

Valor 

Empenhado 

Valor 

Liquidado 
Valor Pago 
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0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 4,576,796.00 -169,000.00 4,407,796.00 2,617,844.84 2,427,369.58 1,993,102.41 

0221 
SECRETARIA DE MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

POPULAR 
2,273,522.00 50,000.00 2,323,522.00 1,769,989.54 1,769,989.54 1,501,709.07 

0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL 7,446,161.00 163,820.82 7,609,981.82 4,862,797.63 4,650,834.39 4,138,820.24 

0223 GABINETE DO VICE-PREFEITO 311,611.00 52,000.00 363,611.00 295,922.50 295,922.50 274,203.93 

0224 REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL EM BRASÍLIA 178,000.00 15,000.00 193,000.00 138,299.36 102,359.36 74,379.36 

0225 GUARDA CIVIL  MUNICIPAL DE MACAPÁ 41,165,891.00 -1,667,213.01 39,498,677.99 24,102,833.04 24,087,895.39 23,408,709.50 

0226 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 23,724,561.00 -324,035.40 23,400,525.60 10,010,893.23 9,912,844.42 8,130,008.66 

0227 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E 

CONTROLADORIA 
1,575,409.00 -18,533.87 1,556,875.13 1,040,652.90 867,078.66 696,385.29 

0228 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 576,730.00 24,525.00 601,255.00 324,023.79 324,023.79 275,803.23 

0230 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 27,272,620.00 -129,640.84 27,142,979.16 17,821,669.44 14,036,473.92 11,325,628.57 

0231 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 76,403,367.00 13,850,834.73 90,254,201.73 40,696,891.67 27,657,765.87 22,375,983.52 

0232 
SECRETARIA MUN. DE PLANEJ.,ORÇAMENTO E TECNOL. 

DA INFORMAÇÃO 
6,462,616.00 664,441.51 7,127,057.51 2,875,765.36 1,937,897.56 1,657,525.13 

0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 260,022,429.00 4,939,174.89 264,961,603.89 114,747,956.16 99,400,411.19 91,715,208.06 

0234 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 182,208,348.00 199,563,831.18 381,772,179.18 130,156,689.30 63,457,932.15 53,371,270.72 

0235 
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMB. DESENV.SUSTENT.E 

POSTURA URBANA 
3,762,175.00 7,468.23 3,769,643.23 2,037,470.68 2,037,470.68 1,838,219.22 

0236 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13,465,872.00 1,231,802.33 14,697,674.33 5,749,684.60 4,598,404.48 4,298,606.00 

0237 SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAÚDE 672,053.00 4,005,050.00 4,677,103.00 212,951.59 203,920.89 184,422.21 

0238 
SECRETARIA MUN. DO TRABALHO, DESENV. 

ECONÔMICO E INOVAÇÃO 
3,646,819.00 5,280,677.06 8,927,496.06 1,977,653.46 1,977,653.45 1,519,107.65 

0239 SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA 37,161,780.00 -3,721,558.90 33,440,221.10 20,099,153.25 19,913,553.76 15,726,340.92 

0240 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E HABITACIONAL 168,222.00 0.00 168,222.00 48,192.81 48,192.81 40,367.73 

0258 
SECRETARIA ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 

MACAPÁLUZ 
21,424,013.00 0.00 21,424,013.00 3,629,921.53 3,019,523.38 2,786,971.61 

0259 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 

ORDENAMENTO URBANO 
5,153,654.00 720,000.00 5,873,654.00 2,463,664.32 2,416,410.69 2,144,020.72 

0260 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO 

INSTITUCIONAL 
0.00 275,200.00 275,200.00 199,608.84 199,608.84 169,333.75 

0261 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2,886,151.00 3,770,109.18 6,656,260.18 6,596,508.07 4,249,811.57 3,733,310.66 

0262 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS 462,299.00 420,642.08 882,941.08 623,730.87 623,730.87 525,908.06 

0263 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0.00 2,592,645.69 2,592,645.69 382,960.10 130,819.34 17,489.65 
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- TOTAL 723,001,099.00 231,597,240.68 954,598,339.68 395,483,728.88 290,347,899.08 253,922,835.87 

 

Tabela - Análise Orçamentária do Valor Pago por Órgão - Macapá - 2015-20 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Código Descrição 
% do valor 

total 

% do valor 

total 

% do valor 

total 

% do 

valor total 

% do 

valor total 

% do 

valor total 

0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0.66 0.51 0.61 0.86 0.90 0.78 

0221 SECRETARIA DE MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR 0.31 0.22 0.36 0.41 0.42 0.59 

0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL 2.99 2.25 3.71 3.51 3.66 1.63 

0223 GABINETE DO VICE-PREFEITO 0.29 0.23 0.27 0.26 0.13 0.11 

0224 REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL EM BRASÍLIA 0.00 0.02 0.01 0.02 0.09 0.03 

0225 GUARDA CIVIL  MUNICIPAL DE MACAPÁ 7.26 7.73 8.06 7.13 7.81 9.22 

0226 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.31 4.16 4.50 3.61 4.10 3.20 

0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA 0.24 0.20 0.23 0.24 0.28 0.27 

0228 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0.09 0.08 0.09 0.10 0.12 0.11 

0229 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0.23 0.18 0.10 0.11 0.13  

0230 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 11.59 5.39 5.08 4.40 4.72 4.46 

0231 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 7.80 6.63 5.79 7.63 7.28 8.81 

0232 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ.,ORÇAMENTO E TECNOL. DA INFORMAÇÃO 0.79 0.78 0.84 0.71 0.76 0.65 

0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40.82 43.14 45.30 41.70 42.79 36.12 

0234 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 12.70 18.46 13.99 14.53 15.46 21.02 

0235 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMB. DESENV.SUSTENT.E POSTURA URBANA 1.14 0.93 0.80 0.61 0.64 0.72 

0236 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.70 1.43 1.64 1.46 1.81 1.69 

0237 SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAÚDE      0.07 

0238 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO, DESENV. ECONÔMICO E INOVAÇÃO 0.98 0.83 0.95 0.67 0.62 0.60 

0239 SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA 7.07 5.94 6.74 5.51 5.74 6.19 

0240 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E HABITACIONAL 1.04 0.90 0.90 1.98 0.87 0.02 

0258 SECRETARIA ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MACAPÁLUZ   0.02 4.58 1.65 1.10 

0259 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ORDENAMENTO URBANO      0.84 
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0260 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL      0.07 

0261 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL      1.47 

0262 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS      0.21 

0263 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA      0.01 

- TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

 

Tabela - Análise Dotação Orçamentária Atualizada por Órgão - Macapá - 2015-20 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Código Descrição 
% do valor 

total 

% do valor 

total 

% do valor 

total 

% do valor 

total 

% do valor 

total 

% do 

valor total 

0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0.53 0.38 0.52 0.73 0.66 0.78 

0221 SECRETARIA DE MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR 0.24 0.16 0.33 0.34 0.31 0.59 

0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL 2.86 1.79 3.19 3.03 2.76 1.63 

0223 GABINETE DO VICE-PREFEITO 0.23 0.17 0.22 0.22 0.10 0.11 

0224 REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL EM BRASÍLIA 0.01 0.02 0.01 0.01 0.07 0.03 

0225 GUARDA CIVIL  MUNICIPAL DE MACAPÁ 5.74 5.80 6.50 5.84 5.83 9.22 

0226 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.25 3.44 3.64 3.08 3.00 3.20 

0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA 0.20 0.16 0.19 0.21 0.22 0.27 

0228 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0.07 0.06 0.07 0.09 0.09 0.11 

0229 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0.35 0.36 0.23 0.19 0.53  

0230 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 9.36 4.50 4.43 4.09 3.84 4.46 

0231 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 7.12 6.17 5.76 8.88 8.46 8.81 

0232 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ.,ORÇAMENTO E TECNOL. DA INFORMAÇÃO 0.80 0.61 0.74 0.73 0.66 0.65 

0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40.09 35.55 40.58 38.47 36.18 36.12 

0234 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 18.21 30.88 19.45 18.68 25.52 21.02 
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0235 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMB. DESENV.SUSTENT.E POSTURA URBANA 0.92 0.72 0.66 0.56 0.54 0.72 

0236 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.84 1.53 1.89 1.70 2.26 1.69 

0237 SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAÚDE      0.07 

0238 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO, DESENV. ECONÔMICO E INOVAÇÃO 1.18 1.46 1.34 1.42 1.28 0.60 

0239 SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA 6.54 4.97 6.67 6.27 5.00 6.19 

0240 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E HABITACIONAL 1.49 1.28 1.41 1.60 0.72 0.02 

0258 SECRETARIA ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MACAPÁLUZ   2.16 3.86 1.97 1.10 

0259 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ORDENAMENTO URBANO      0.84 

0260 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL      0.07 

0261 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL      1.47 

0262 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS      0.21 

0263 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA      0.01 

- TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabela - Análise Dotação Orçamentária Atualizada por Órgão - Macapá - 2015-20 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Código Descrição 2016 2017 2018 2019 2020 

0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (22.18) 27.40 61.83 3.28 (59.69) 

0221 SECRETARIA DE MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR (27.63) 89.47 19.84 2.08 (34.30) 

0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL (32.76) 64.78 11.06 3.57 (79.96) 

0223 GABINETE DO VICE-PREFEITO (17.33) 16.86 17.11 (50.39) (61.81) 

0224 REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL EM BRASÍLIA 101.95 (29.31) 42.72 417.34 (84.78) 

0225 GUARDA CIVIL  MUNICIPAL DE MACAPÁ 8.13 4.06 4.99 13.41 (46.32) 

0226 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 63.82 (1.82) (1.02) 10.56 (63.79) 

0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA (14.63) 14.37 26.86 17.53 (56.92) 

0228 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (11.08) 19.98 38.23 14.16 (57.11) 

0229 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 8.29 (41.00) (1.83) 215.76 (100.00) 

0230 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (48.50) (8.72) 7.91 6.51 (60.53) 

0231 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (7.28) (13.25) 79.88 8.25 (64.63) 
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0232 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ.,ORÇAMENTO E TECNOL. DA INFORMAÇÃO (17.81) 12.25 15.12 2.33 (66.37) 

0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (5.11) 5.93 10.75 6.77 (66.08) 

0234 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 81.54 (41.54) 12.16 55.12 (72.02) 

0235 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMB. DESENV.SUSTENT.E POSTURA URBANA (17.04) (14.57) (0.48) 8.48 (54.11) 

0236 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (11.00) 14.66 4.91 51.20 (74.53) 

0237 SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAÚDE      

0238 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO, DESENV. ECONÔMICO E INOVAÇÃO 32.19 (14.56) 23.74 2.21 (84.15) 

0239 SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA (18.62) 24.40 9.89 (9.38) (57.96) 

0240 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E HABITACIONAL (8.03) 2.16 33.08 (48.85) (99.25) 

0258 SECRETARIA ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MACAPÁLUZ   109.08 (41.95) (81.10) 

0259 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ORDENAMENTO URBANO      

0260 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL      

0261 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL      

0262 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS      

0263 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA      

- TOTAL 36.95 131.57 525.84 687.97 (1,425.40) 
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Planejamento de Assistência Social 

• Elaborar o Diagnóstico Socioterritorial da cidade, incluindo a perspectiva 

metropolitana, identificando a incidência de situações de riscos, 

vulnerabilidades e violações de direitos, a ausência e/ou existência de 

serviços públicos;  

• Elaborar e implementar Plano de Capacitação Permanente para os 

trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e das entidades 

da rede prestadora de serviços socioassistenciais, objetivando a formação de 

profissionais, com perfil técnico necessário à gestão e à execução dos serviços 

socioassistenciais;  

• Fortalecer o Conselho Municipal de Assistência Social; Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Municipal de Pessoa com 

Deficiência; Conselhos Tutelares, dentre outros, na perspectiva da 

democratização e do controle social da Política de Assistência Social. 

• Reestruturar os equipamentos públicos/serviços socioassistenciais (Centro de 

Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social - CREAS, Unidades de Acolhimento, dentre outros) com 

as condições de trabalho adequadas, equipe técnica específica, material de 

consumo e permanente;  

• Reordenar e ampliar o Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e 

Famílias em Situação de Rua, promovendo o acesso da população em 

situação de rua a direitos socioassistenciais;  

• Reordenar o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento 

de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, seguindo as diretrizes do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE), com a garantia de espaço físico 

adequado, equipe técnica específica e interdisciplinar, assegurando o 

acompanhamento e orientação aos adolescentes e suas famílias;  

• Ampliar a cobertura da Proteção Social Básica, por meio da implantação 

de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), conforme 

estabelecido no Pacto de Aprimoramento do Sistema Único da Assistência 

Social (SUAS), para o atendimento/acompanhamento das famílias em 

situação de risco e vulnerabilidade social;  

• Estabelecer relação conveniada, transparente e participativa com as 

organizações da sociedade civil que integram a Rede de Proteção Social, em 

caráter complementar como Abrigo São José, Monte Tabor e Abrigo Casa Lar 
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Ciã Katuá assegurando recursos necessários para manter padrões  de 

qualidade;  

• Fortalecer a relação intersetorial entre as políticas de Assistência Social, 

Educação e Trabalho, por meio da criação do Centro Público de Emprego, 

Trabalho e Renda, com vistas à ampliação do acesso ao mercado de trabalho 

formal, priorizando os segmentos mais vulneráveis (jovens de 18 a 29 anos), 

desempregados e cadastradas no programa Bolsa Família;  

• Ampliar e aprimorar as ações de qualificação profissional, criando 

oportunidades para inserção do jovem no mercado de trabalho, através da 

implementação de programas de estímulo ao primeiro emprego;  

• Instituir a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, seguindo 

as diretrizes da Política Nacional, de modo a contribuir para o combate à 

fome e melhoria das condições de alimentação e nutrição, priorizando as 

famílias do Programa Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) e demais serviços socioassistenciais;  

• Criar o Programa Sopa Solidária, garantindo a cobertura da sua distribuição 

em todas as regiões de vulnerabilidade social da cidade; 

•Ampliar a capacidade de oferta de refeições do restaurante popular para 

8000 (oitocentas) refeições diárias e garantir o fornecimento das refeições no 

horário noturno, sábados, domingos e feriados. Atualmente o restaurante 

popular oferta apenas 200 duzentas refeições por dia. 

• Garantir assistência social de acolhimento e tratamento psiquiátrico nos 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) para os pacientes com doenças 

psíquicas em vulnerabilidade social que se encontram nas vias públicas da 

cidade de Macapá. 

Politicas Públicas para Minorias  

Políticas Públicas para a população LGBTQ+ 

•Dar proteção às pessoas e grupos vulneráveis e/ou historicamente 

discriminados (negros, pessoas com deficiência, com transtorno mental, 

vítimas da dependência química, a comunidade LGBTQ+ e população em 

situação de rua), através da oferta universal de políticas públicas de proteção 

aos direitos fundamentais do ser humano; 

• Desenvolver ações de combate à homofobia, transfobia e lesbofobia; 

• Promover políticas de assistência social ao público LGBTQ+ em 

vulnerabilidade social; 
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• Articular e desenvolver ações de prevenção à violência contra as minorias 

da sociedade, introduzindo uma temática de educação com o objetivo de 

apoiar, promover, gerir, estimular e garantir as diferentes formas e meios de 

efetivação dos direitos humanos; 

• Fortalecer parcerias com demais níveis de governo, a fim de implementar 

ações de proteção aos direitos humanos do cidadão, independente de cor, 

raça, orientação sexual, identidade de gênero, credo ou quaisquer 

necessidades especiais. 

Política Pública para a Melhor Idade  

• Criar estratégias de atendimento de saúde domiciliar para o idoso; 

• Promover políticas de inserção do idoso no mercado de trabalho, através 

de incentivos fiscais para empresas contratarem idosos. 

•Criação do programa Vale cultura, fornecendo ingressos para shows, 

espetáculos culturais, cinema e peças de teatro para o idoso inscritos no 

programa; 

•Promover políticas especiais de ingresso do idoso na educação superior; 

•Realizar parceria com a Universidade Federal do Amapá, dentro do projeto 

UMAP (Universidade da Maturidade) para ampliar o acesso de pessoas idosas 

à Universidade Federal; 

•Promover a integração entre os idosos através de políticas de promoção dos 

grupos de pessoas da melhor idade de Macapá; 

• promover através de incentivos fiscais a volta da pessoa idosa ao mercado 

de trabalho. Concedendo deduções fiscais para empresas contratarem 

idosos não inseridos no mercado de trabalho. 

Política Pública para Afrodescendentes 

•Criação do Plano Municipal de Combate ao Racismo Institucional, um 

planejamento estratégico para executar a política da Igualdade Racial em 

10 anos, o que significa que não se restringirá apenas em 4 anos de mandato, 

assumindo um compromisso com um segmento que historicamente teve 

perdas sociais o que levou a uma desigualdade social crônica. Fazer da 

política um instrumento para humanizar a cidade, com garantias asseguradas 

e serviços dignos para o segmento historicamente excluído – Os 

Afrodescendentes de Macapá. 
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• Criação do núcleo de produção tecnológica para capacitação e 

melhoramento das produções das comunidades quilombolas. Em parceria 

com secretarias municipais e organizações não governamentais. 

•Conceder gratuidade na expedição do ISS para produtores culturais e 

entidades de cultura afro, proporcionando valorizar as manifestações culturais 

afrodescendentes no município de Macapá através da renúncia fiscal. 

• Conceder a isenção do IPTU aos Templos religioso de Matriz Africana no 

âmbito do Município de Macapá e promover a regularização fundiária dos 

imóveis onde estão localizados. 

•Empreendedorismo da cultura do Marabaixo, a partir de Acessórios, 

instrumentos, bebidas típicas, roupas, souvenir, promovendo consultoria para 

empreendedores afros com: capacitação, plano de negócio, regularização, 

tecnologia para geração de renda e fomento financeiro para geração de 

trabalho, emprego e renda. 

• Criação do Programa Recomeçar promovendo convenio com a Vara de 

execuções penais para oportunizar o reingresso de apenados de origem 

ético-racial na sociedade, voltado a recolocação no mercado de trabalho, 

através de prestação de serviço na manutenção de praças e logradouros 

públicos; 

•Criação do núcleo de acompanhamento e fiscalização da lei 10639 no 

âmbito SEMED – para a devida implementação no âmbito do município de 

Macapá. A Lei nº 10.639/03 estabelece a obrigatoriedade do ensino da 

história e cultura afro-brasileiras e africanas nas escolas públicas e privadas do 

ensino fundamental e médio; 

• Aparelhar as escolas de Educação Infantil com instrumentos educacionais 

possibilitando mostrar aos demais alunos a contribuição dos afrodescendentes 

para a formação da nossa identidade e da economia.  

•Criação da Bolsa qualificação, gerido pela secretaria de Educação a bolsa 

será ofertada para afrodescendentes de Comunidade Quilombola que 

frequentam Universidades, Faculdades e Escola Técnica em Macapá. 

• contribuir com a revitalização do Centro de Cultura Negra do Amapá, 

estabelecendo convênios e parceria técnica com todas as secretarias 

municipais. 

Políticas públicas para Mulheres 

• Criação do Programa Capacita Mulher, que irá proporcionar cursos de 

Capacitação para Mulheres em situação de vulnerabilidade social, em 
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parceria com órgão governamentais, organizações não governamentais e 

cursos ministrados pela própria Prefeitura Municipal através de suas 

secretarias. Daremos enfoque na promoção de cursos, que possam inserir as 

mulheres no mercado de trabalho formal e autônomo. 

• Fomentar o empreendedorismo feminino. 

•  Reforçar os Centros de Referência de Atendimento à Mulher - CRAM, 

criando duas unidades, uma na zona oeste, e outra no centro de Macapá. 

• Criar Centros de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM móvel que 

irá atender todos os distritos e comunidades da zona rural de Macapá. 

• Aumentar o efetivo de psicólogos para atendimento às vítimas de violência, 

proporcionando atendimento digno e adequado. 

•  Trabalhar o atendimento psicológico ativo atendendo não só a vítima, mas 

toda família da vítima de violência. 

Política Pública para portadores de necessidades especiais  

•Adaptação da estrutura física de todas as escolas e órgãos públicos 

municipais para receber pessoas com necessidades especiais. 

•Qualificar todos os funcionários públicos que atuem no atendimento ao 

público em linguagem de sinais (LIBRAS). 

•Condicionamento da Expedição/Renovação do Alvará de funcionamento 

dos estabelecimentos à reforma e adaptações necessárias para atender 

pessoas com necessidades especiais. 

•Criação do projeto “Calçada Modelo”, concedendo Isenção ao morador ou 

pessoa jurídica que construir sua calçada de acordo com o padrão pré-

estabelecido pela prefeitura, que irá atender pessoas com necessidades 

especiais. (Calçada com Elevação única referente à rua, rampas de acesso 

e com sinalização para locomoção de deficientes visuais). 

•Aquisição de novos sinais de trânsito e adaptação dos sinais de trânsito já 

existentes para o modelo que tenha sinal sonoro, para atender os deficientes 

visuais. 

•Qualificação em Educação Inclusiva de todos os profissionais da educação 

para receber e promover a inclusão social de alunos com necessidades 

especiais na rede municipal de educação. 

 Política Pública para a Juventude 
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• Criação do Espaço 4.0 Este ambiente terá como base os modelos de 

makerspace ou Fab Labs, espaço criativo e inovador com equipamentos, 

impressoras 3D, softwares de modelagem, computadores, kits de manutenção 

de celulares e demais ferramentas manuais. Os Fab Labs proporcionam 

empoderamento, inclusão, cidadania, equidade e respeito aos direitos 

humanos. Além de tornar possível a resolução de muitos problemas do 

cotidiano, propicia novos negócios, produtos, soluções e ações criados nesses 

laboratórios. O Espaço 4.0 tem o designo de promover o protagonismo da 

juventude local, possibilitando um espaço de aprendizado e inovação por 

meio de processos colaborativos de criação, compartilhamento de 

conhecimentos e uso de ferramentas de fabricação digital. De acordo com 

a Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, e o Decreto nº 9.306, de 15 de março 

de 2018, o Programa Espaço 4.0 tem como objetivos específicos:  

• Incentivar a adoção de inovações na implementação de políticas públicas 

de juventude; 

 • Impulsionar iniciativas inovadoras que tenham impacto positivo na 

qualidade de vida dos jovens macapaenses;  

• Oportunizar práticas inovadoras de capacitação, a partir de um espaço 

inovador e de educação, voltado para o mercado de trabalho presente e 

futuro;  

• Promover a criatividade dos jovens, visando à geração de renda e de 

habilidades empreendedoras; 

 • Proporcionar a inclusão digital e social dos jovens. 

•Criação do Projeto Navegar  

Destinado a adolescentes de 12 a 15 anos residentes em comunidades 

ribeirinhas, lacustres e costeiras. Seu objetivo principal é difundir e 

democratizar o acesso a esportes náuticos, priorizando os adolescentes 

moradores em áreas de risco social e matriculados na rede pública de ensino. 

•Criação do Programa Jovem Empreendedor: destinando-se à capacitação 

profissional e posterior financiamento de jovens de nível técnico, em fase de 

conclusão de curso ou recém-formados, com idade entre 18 e 29 anos, 

interessados em dirigir o próprio negócio.  

•Criação de Centros da Juventude: Os centros deverão funcionarão como 

polos de distribuição de informações sobre programas, projetos e serviços nas 

áreas de saúde, educação, cultura, capacitação para o trabalho, esporte, 

proteção, justiça e assistência social. Terá como objetivo estabelecer 
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conexões entre a oferta e a demanda desses serviços públicos, emprego e 

renda apoiando a juventude local na busca de soluções para suas 

problemáticas. A informação, o esporte e a cultura são apontados como o 

tripé de sustentação da agenda das atividades.  

• Criação do programa meu primeiro Emprego: a prefeitura de Macapá 

concederá incentivos fiscais para empresas que contratarem jovens sem 

experiência formalizada na carteira de trabalho.  

• Projeto Pré-ENEM: Projeto que propiciará aos jovens de baixa renda, egressos 

do ensino médio da rede pública, curso preparatório para o ENEM. Ofertando  

bolsas de estudo para Jovens monitores; 

Habitação, Urbanização e Mobilidade Urbana 

• Ampliar a cobertura de drenagem e pavimentação em todos os bairros de 

Macapá; 

• Promover a regularização fundiária social em todos os bairros de Macapá, 

concedendo a isenção na expedição do título definitivo do imóvel aos 

moradores de baixa renda. 

• Elaborar e executar projetos de drenagem das áreas mais críticas de 

alagamento da cidade do Macapá; 

• estabelecer um cronograma e efetuar a limpeza e desobstrução com 

antecedência nos canais de escoamento de aguas pluviais, para evitar a 

elevação do nível da água nas áreas de ressaca e o alagamento provocado 

pela chuva.  

• Avançar nas ações de urbanização dos bairros afastados do centro da 

cidade garantindo terraplanagem das vias e iluminação pública nos bairros ; 

• Desapropriar grandes lotes urbanos para construção de bairros planejados 

e urbanizados, para atender a demanda por moradia de quem necessita.   

• Criação do Cartão Reforma Social, a Prefeitura de Macapá irá doar o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o morador de baixa renda e em 

condições de vulnerabilidade social para reformar e realizar adaptações de 

sua moradia. A execução do programa obedecerá um cronograma 

elaborado pela secretaria de assistência social e comtemplara todos os 

bairros de Macapá até 2024.  

•Aprimorar as ações de arborização das praças e áreas livres no município, 

cultivando e plantando arborização que melhore o conforto térmico do 

passeio público; 
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•Melhorar as condições de acessibilidade nas calçadas e passeios públicos e 

conceder benefícios de isenção de IPTU aos moradores que construírem 

calçadas de acordo com o padrão a ser estabelecido pela prefeitura 

contendo acessibilidade, piso tateio, altura padrão e arborização. 

• Estabelecer diretrizes de planejamento, implantação e manejo da 

arborização urbana; 

• Revitalizar os cemitérios públicos, com pavimentação asfáltica em suas ruas 

internas, iluminação pública e manutenção preventiva de capina e 

arborização; 

• Criar parques e praças nas áreas periféricas da cidade de Macapá, 

dotando-as de segurança e descentralizando as práticas de cultura, esporte 

e lazer promovidas pela Prefeitura. 

• Aperfeiçoar e ampliar o sistema de coleta de resíduos sólidos, dando a 

destinação correta do lixo a um aterro controlado construído em consorcio 

com o municípios de Mazagão e Santana. Construído em local distante da 

área urbana da cidade, obedecendo toda legislação ambiental. 

• Estimular e fomentar o associativismo de catadores de recicláveis 

objetivando uma coleta seletiva de matérias.  

• A prefeitura contará com a modernização administrativa e criará o sistema 

Zeladoria, aplicativo que permitirá a todo cidadão fazer sugestões, críticas e 

denúncias de serviços públicos, obras realizadas ou necessidade de uma obra 

ou reforma, o cidadão enviara as informações e fotos e recebera um número 

de protocolo para acompanhar o andamento do processo gerado.  

• Realizar a licitação do Transporte Público Municipal e condicionando a 

concessão do serviço público a circulação de 100% da frota de ônibus com 

elevadores de acesso para deficientes físicos. 

• Realizar a licitação do Transporte Público Municipal e condicionando a 

concessão do serviço público a circulação de 100% da frota de ônibus com 

sistema de ar-condicionado.  

•Construção de abrigos em todas as linhas de ônibus e bairros de Macapá 

com cobertura, rampa de acesso, piso tátil, iluminação e assentos para os 

usuários do transporte público. 

• Criação do Bilhete Único, onde o usuário do transporte público irá pagar 

apenas uma passagem e poderá utilizar o transporte público para se deslocar 

até seu destino, mesmo que necessite utilizar duas linhas de ônibus para 

realizar o percurso.  
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•As empresas de transporte público deveram fornecer para o site da 

prefeitura a localização em tempo real de todos os ônibus em circulação, 

dando oportunidade do usuário do transporte público acompanhar o tempo 

de espera até seu embarque. 

•Criar e autorizar mediante concessão pública o serviço de transporte público 

executado por vans e micro-ônibus em Macapá, integrando os bairros 

distantes ao centro da cidade. 

•Criar o plano de mobilidade urbana e priorizar o ciclista com a criação de 

ciclovias e ciclo faixas nas vias de que interligam as zonas setoriais de Macapá, 

permitindo uma melhor mobilidade urbana.  

•Garantir que o sistema de Bilhetagem eletrônica seja controlado pela 

prefeitura municipal de Macapá, visando melhor controle e transparência da 

composição do valor da passagem. 

•Criação do programa Passe livre, garantindo para o estudante da rede 

pública Municipal gratuidade na utilização do transporte público municipal. 

•Garantir a implementação da Tarifa social no transporte público nos 

domingo e feriados, garantindo para todos os usuário a meia passagem.  

• implementar a internet gratuita nos ônibus do transporte público de 

Macapá.  

•Reativação do conselho de transito e reanalisar a composição da tarifa de 

ônibus. 

•Proibição de circulação de carretas durante o dia na área urbana da 

cidade, para melhorar a fluidez do transito. 

•Criação do estacionamento zona azul no centro e na região da avenida Fab 

em Macapá, gerando uma melhor organização e segurança para os 

proprietários de veículo.  

•Exigência da idade máxima de 5 anos dos ônibus em utilização palas 

empresas que exploram o serviço de transporte público em Macapá.  

Sinalização 

•Revitalização e Ampliação da sinalização vertical de bairros e logradouros 

públicos do município de Macapá, fazendo a identificação de ruas, travessas, 

alamedas e avenidas; 

•Implantação de sinalização vertical dos pontos turísticos da cidade de 

Macapá; 
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•Melhorar a sinalização vertical, horizontal e semafórica de Macapá 

estabelecendo a onda verde, sincronizando a abertura dos sinais de forma 

sincronizada para melhorar o fluxo de veículos evitando congestionamentos; 

Parcerias 

•Implementação de projetos de requalificação urbanística em parceria com 

as universidades públicas e faculdades particulares do município de Macapá, 

para a melhoria dos espaços públicos, no que se refere a paisagem urbana; 

•Promover serviços de zeladoria em micro áreas dos bairros periféricos de 

Macapá em conjunto com a iniciativa privada em um regime de PPP 

(Parceria Público Privada), com intervenções que possam ir de ajardinamento, 

pintura de faixas e guias, até manutenção e conservação dos pontos de 

ônibus. 

Macapá pavimentada para um futuro próspero 

•Firmar parceria com o curso de Engenharia Civil da UNIFAP para fazer o 

controle tecnológico do asfalto e auxílio no desenvolvimento de projetos de 

pavimentação; 

•Firmar convênio com a Engenharia da UNIFAP para desenvolver o projeto de 

mobilidade de Macapá; 

•Firmar convênio com a o curso de Engenharia e Arquitetura das faculdades 

e universidades para auxiliar novos projetos através dos escritórios modelos, 

lançando concurso de projetos; 

• Firmar convênio com a Engenharia Civil da UNIFAP para elaborar o projeto 

de recuperação da Ponte Sergio Arruda e projetos urbanísticos do entorno; 

•Reforçar as ações de manutenção das vias de trânsito da cidade, de modo 

a garantir maior eficiência dos recapeamentos e das operações tapa‐buraco 

que serão realizadas no horário de 0h a 6h para não atrapalhar a fluidez do 

transito nas vias de grande movimentação; 

•Nas vias de baixo fluxo de veículos a prefeitura priorizará a utilização de 

blocos de concreto para pavimentação das vias, tais blocos são fabricados 

pelo mercado local, o que favorece a geração de empregos e renda local.  

•As ruas asfaltadas deverão estar de acordo com o projeto licitado 

obedecendo todas as especificações técnicas e normas da engenharia, 

impossibilitando qualquer divergência entre o material licitado e o material 

empregado na obra pública, em todas as obras públicas da prefeitura 
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municipal de Macapá a empresa executora deverá garantir em contrato a 

durabilidade do serviço executado por 12 meses; 

•Ampliar a cobertura de drenagem e pavimentação nos diversos bairros de 

Macapá;   

• todas as vias públicas que serão pavimentadas deverão receber 

calcamento e drenagem de água pluvial, objetivando uma maior 

durabilidade da obra pública. 

• Construção de passarelas de concreto nas áreas de ressaca de Macapá. 

Saneamento Básico e Meio Ambiente  

•Privatizar o sistema de saneamento básico de Macapá, a competência é 

municipal e para realizar os investimentos necessários e fornecer saneamento 

básico a todas as classes sociais, o Município necessita de capital privado 

para operacionalizar todo o sistema de capitação e tratamento de esgoto. 

•Implantação de um cronograma de limpeza e manutenção dos mais de 10 

quilômetros de canais de forma trimestral no ano, fazendo a retirada de 

entulho, manutenção de malinhas para que possa evitar enchentes no intenso 

período chuvoso; 

•Promover educação ambiental para moradores das proximidades dos 

canais da cidade de Macapá, para que a conscientização evite o despejo 

de lixo e entulho nesses locais; 

•Implantar a urbanização dos canais nos pontos mais críticos de Macapá, 

humanizando esses espaços para o uso social. 

•Fiscalização e monitoramento dos empreendimentos e atividades a serem 

licenciadas, como uso de drones, máquinas fotográficas e gps para que a 

descentralização do processo de licenciamento ambiental ocorra de forma 

célere e precisa diminuindo os prazos burocráticos administrativos, assim como 

o diagnostico de demandas existentes de impacto local. 

•Proposição de novo organograma da SEMAM objetivando a modernização 

do Sistema Sustentável proposto, visando atender e se adequar a dinâmica 

ambiental e suas especificidades quanto a realidade dos impactos locais, 

absorvidos pela Resolução COEMA 046/2018. Que será fundamental para 

recepcionar a efetivação de novos funcionários, através CONCURSO PÚBLICO 

para a área ambiental do município, como também proporcionará um 

PATAMAR de conhecimento e competência, na qual a Prefeitura de Macapá 

almejará alcançar em seus projetos. 
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•Regulamentação do Zoneamento Ecológico Econômico Urbano das Áreas 

de Ressacas do Município de Macapá e Urbanização das áreas consolidadas, 

o que facilitaria os processos de licenciamento ambiental de equipamentos 

públicos, como rede de esgoto, elétrica, iluminação pública e pavimentação 

asfáltica, nas áreas consideradas consolidadas pela degradação ambiental, 

o que ofertaria melhor qualidade de vida para essa população que moram e 

vem sofrendo com essas condições precárias. 

• Criação da “Coordenadoria do Patrimônio Ecológico das Áreas de 

Preservação Permanente.  Para que as ações e diretrizes impostas no sistema 

de controle, possam ser regulamentadas na sua aplicabilidade, a criação da 

CPEAPP – Coordenadoria do Patrimônio Ecológico das Áreas de Preservação 

Permanente junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAM trará 

eficiência na preservação ambiental; 

• Criação da “Coordenadoria de Geoprocessamento e Ordenamento 

Ambiental faz-se necessário a criação da CGOA – Coordenadoria 

Geoprocessamento e Ordenamento Ambiental, que será responsável pelo 

georreferenciamento de toda a área fundiária e ambiental do município de 

Macapá, onde nos proporcionaria autonomia para a criação de bancos de 

dados na elaboração de mapeamentos temáticos do uso e ocupação do 

solo, de espécies florestais que serão utilizadas no Plano de Arborização 

Urbana, no controle ao combate das zonas de poluição, ocasionadas por 

lixeiras viciadas e invasões clandestinas em áreas de Proteção Ambiental; 

• Regulamentação do “Plano Municipal de Arborização Urbana, que é uma 

atividade essencial para a manutenção da qualidade de vida nos centros 

urbanos, pois através deste instrumento técnico de planejamento é possível 

proporcionar conforto para as moradias e equipamentos públicos (rede 

elétrica e esgoto sanitário) mediante a padronização dos plantios, pois evita 

problemas futuros de conflitos de uso do espaço terrestre e aéreo; 

• Regulamentação do “Plano Municipal de Saneamento Básico, a presente 

proposta tem como intuito de regulamentar o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, com o objetivo de se adequar as diretrizes do marco 

legal do saneamento, melhorando assim, a qualidade de vida da população 

e os projetos de saneamento, instituindo normas de referência para a 

regulação dos serviços públicos de saneamento básico; 

• Criação e Regulamentação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos gerados 

na Construção Civil, no qual terá como subsidio técnico fornecer diretrizes 

quanto a gestão adequada dos resíduos sólidos gerados nos canteiros de 

obras e centros urbanos, destacando a responsabilidade ambiental dos 
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geradores, no fortalecimento do processo de acondicionamento, coleta, 

segregação, reciclagem, transporte e destinação final desses resíduos. 

• Criação e Regulamentação do Plano Municipal de Educação Ambiental ; 

• Criação e Implementação do Programa Sustentável de Compostagem nas 

Escolas, realizar atividades de compostagem relacionando-a a educação 

ambiental, principalmente nas escolas, ensinando a técnica de reciclagem 

de resíduos orgânicos, que permite a transformação de restos (sobras de frutas 

e legumes e alimentos em geral, podas de jardim, trapos de tecido, serragem, 

etc.) em adubo; 

• Programa Piloto de Coleta Seletiva com Pontos de Entrega Comunitários, 

teremos como prioridade realizar a coleta seletiva através de Pontos de 

Entrega Comunitários por bairros escolhidos dentro de um critério de 

avaliação, através de reuniões, divulgação das ações com palestras e redes 

sociais, objetivando a materialização de pontos de entrega comunitários, 

tornando as ações participavas e instigando o interesse social da população, 

através cooperativismo e empreendedorismo como fonte de renda na venda 

de resíduos recicláveis. 

• REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL composta por estrutura de 

diretrizes que serão norteadoras para esse processo de marco regulatório 

fundiário, proporcionará a famílias de baixa renda a possibilidade de usufruir 

do direito a uma moradia digna e qualidade de vida através da obtenção do 

tão sonhado título de domínio de sua residência. 

Coleta de Lixo 

•Ampliar a coleta de resíduos para ruas e avenidas de bairros onde ainda não 

são assistidos por esse serviço; 

•Otimizar a coleta, fazendo o fortalecimento dos catadores de lixo da cidade 

de Macapá, criando centrais de triagem manuais, e cadastrando catadores 

como parceiros na triagem manual de resíduos que são recicláveis; 

•Criação de pontos de lixeira públicas nas praças, parques e canteiros da 

cidade. 

Canteiros 

•Recuperar os canteiros da nossa cidade com arborização, iluminação e 

pontos de lixeiras públicas para que tenhamos nos bairros novos lugares que 

embeleze nossa cidade, utilizando como apoio o Orquidário Municipal de 

Macapá para as intervenções; 
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Iluminação Pública para todos 

•Ampliação da rede de iluminação pública principalmente nos bairros 

periféricos da cidade de Macapá, mantendo a tecnologia da iluminação em 

LED, assim, trazendo mais segurança para os moradores dos bairros; 

•Implantar luminárias fotossustentáveis nas nossas praças e parques, 

começando pelas praças dos bairros periféricos, reduzindo assim o custo 

operacional e de manutenção do equipamento, aumentando a eficiência 

com o uso da iluminação com tecnologia em LED e alimentação solar, 

otimizando assim o sistema de iluminação pública da cidade de Macapá. 

•Aumentar a abrangência de atuação da secretaria de iluminação em todos 

os bairros de Macapá, para operacionalizar sua execução a secretaria 

deverá receber maior aporte orçamentário.  

• levar iluminação pública para os bairros afastados do centro de Macapá. 

• levar iluminação e poste de concreto para as áreas de ressaca de Macapá.   

Desenvolvimento Socioeconômico 

Educação como cidadania 

Educação com qualidade, inclusão social, diversidade, igualdade e 

equidade: Garantia do direito a Educação, por meio de políticas públicas de 

educação inclusiva concretizada através de programas e ações articuladas 

com acompanhamento e avaliação da sociedade, visando a superação da 

desigualdades sociais, educacionais, étnico raciais, de gênero, orientação 

sexual. 

- Valorização da Educação do campo e quilombola e escolar contribuindo 

com o desenvolvimento econômico social e cultural do estado 

- Erradicação do analfabetismo.  

 

Valorização e formação continuada dos Profissionais da Educação: Os 

debates ocorrido no cenário macapaense vem exigindo investimentos na 

Política de Formação e Valorização dos profissionais de Educação. Assim, 

Implementaremos uma Educação Pública que seja laica, gratuita para todos 

com padrões de qualidade social. Através das instituições educacionais, 

considerando a legislação vigente e as necessidades das instituições e do 

sistema. 

 

METAS 
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•Garantir a 100% das Escolas Municipais o cumprimento do Calendário Escolar 

nos 4 anos de Gestão; 

•Implantação do Sistema Sigeduc no Município de Macapá; 

•Implementar o Plano de Articulação – PAR com base nas resoluções MEC/ n 

02 e 03 de 2020; 

•Consolidar o Processo de Municipalização da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I e II através do regime de colaboração técnica entre governo 

Estadual e Município de Macapá; 

•Implementar a Política de Formação e Valorização com Base no que 

Preconiza a BNCC  

•Garantir a Formação Continuada nas diversas Linguagens Tecnológicas para 

fomentar a qualidade do Ensino Fundamental; 

•Garantir   a Educação Infantil na Pré Escola  e Ampliar  á 50 %  de vagas ás  

crianças de 04 e 05 anos de idade e a Educação Infantil em Creches  de forma 

a atender  no mínimo 30%  das crianças de até 03 anos de idades; 

•Assegurar o Ensino Fundamental de  09 Anos para os Alunos de 06 a 09 anos 

e garantir  que 80% dos alunos concluam o mesmo na idade recomendada; 

•Assegurar a Efetivação das 02 refeições por turno, em regime de 

colaboração com a União; 

•Contribuir para o atendimento Escolar para os  alunos de idade de 15 á 17 

anos, através da modalidade da (EJA) Educação de jovens e Adultos ; 

•Garantir aos alunos de 04 a 17 anos com Deficiência, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento e Altas habilidades/ Superdotação o acesso ao 

atendimento Educacional Especializado nas Escolas; 

•Construção do Centro Especializado para atender os alunos de idade de 04 

a 17 anos. Com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas 

Habilidades /Superdotação ; 

•Alfabetizar todas as crianças até o final do terceiro ano do Ensino 

Fundamental ate ; 

•Garantir a estrutura necessária afins de garantir a qualidade da Educação 

Básica em todas as Etapas e Modalidades de Ensino com melhoria do fluxo 

escolar e da aprendizagem para que o Município de Macapá venha atingir   

um melhor índice  no IDEB; 

•Ofertar em 50% da modalidade da educação profissional na estrutura fic em 

parceria técnica financeira e pedagógica com o sistema s, aos alunos de 07 

e 08 série finais do ensino fundamental 

•Articular junto as IES -Instituição de Ensino  Superior a formação de 

Especialistas Mestres e Doutores através de Convênios; 

•Reestruturar 50 % e Adequar a rede Física Escolar  da SEMED; 

• Educar para a cidade e para Campo– Conhecimento mais Íntimo da 

Cidade e do Campo Através de Eventos Culturais, Socioeducativos, 
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Esportivos, Religiosos-Culturais, Visitas Aos Espaços Naturais Em Todas As 

Regiões Do Município Acompanhados de Seus Professores Especializados no 

Campo de Conhecimento em sua Diversidade, entre outros. 

Propostas  

• Ampliar a oferta de educação infantil, considerando padrões de qualidade 

e com base nos parâmetros nacionais para atendimento na educação infantil 

pública;  

•Implementar o programa de valorização dos professores e servidores da 

educação, buscando eliminar as distorções existentes e que excluem os 

demais agentes educacionais, estimulando e apoiando a isonomia de direitos 

especialmente ao que concerne ao direito do salário. 

• Manter o diálogo com a categoria da Educação sobre o Piso salarial, 

Promoção e Progressão. 

• Assegurar a formação continuada dos Professores e Pedagogos. 

• Garantir que os alunos matriculados no Ensino Fundamental concluam essa 

etapa na idade recomendada nos termos da legislação vigente;  

• Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 14 (catorze) anos com 

deficiência, o acesso ao Ensino Fundamental e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente, na rede regular de ensino; 

•Garantir que pelo menos 80% das crianças com 07 anos de idade estejam 

alfabetizadas, Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional 

entre os alunos do 4º e 6º ano até 2022; 

 • Fomentar a qualidade da educação na Rede Municipal de Ensino, em 

todas as etapas e modalidades; 

 • Ampliar o acesso ao ensino infantil e fundamental, atendendo à demanda 

reprimida e garantindo o direito legal da criança e do jovem à educação; 

 • Melhorar o fluxo escolar e a aprendizagem de modo a atingir, no mínimo, 

as médias locais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB); 

•Criar a gratificação de desempenho satisfatório, garantindo o 14º salário 

para os professores, pedagogos e trabalhadores em educação da escola 

municipal que superar as metas do Índice de desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). 
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 • Ampliar o tempo de permanência dos alunos na escola por meio de 

atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive 

culturais e esportivas;  

•Projeto Escola Exemplar, abrirá a escola no contra turno para ofertar aulas 

de inglês, Francês, xadrez, robótica, música e reforço escolar para os alunos 

da rede pública. 

• Fomentar a expansão das matrículas na Educação de Jovens e Adultos na 

Rede Municipal de Ensino, articulada à formação inicial e continuada ou 

qualificação profissional dos educandos, objetivando a elevação do nível de 

escolaridade;  

• Aprimorar a modernização dos processos de gestão e de 

ensino/aprendizagem numa perspectiva interativa e digital; 

 • Avançar na ampliação e manutenção do acervo literário e de materiais de 

psicomotricidade disponíveis aos alunos da rede municipal de ensino. 

• Garantir o fortalecimento da atuação das instâncias colegiadas e da 

comunidade escolar nos espaços educativos como forma de garantir a 

participação e o controle social; 

• Garantir as condições necessárias à melhoria e manutenção da 

infraestrutura física das Unidades Escolares existentes e a construção de novos 

prédios escolares para atender à demanda da Rede Municipal de Ensino, 

considerando a necessidade de acessibilidade arquitetônica em todos os 

ambientes. 

•Instituir convênios  entre a Prefeitura de Macapá e creches particulares para 

suprir a demanda reprimida de crianças que necessitam de matricula em 

creche. 

•Implementar ações que garantam aos alunos da rede municipal merenda 

regionalizada com produtos produzidos pelos agricultores familiares, tornando 

a merenda escolar uma refeição balanceada e nutritiva. 

•Construção de escolas públicas obedecendo padrões nacionais de 

estrutura. Escolas amplas, com salas refrigeradas, cadeiras confortáveis, lousas 

digitais, quadras poliesportivas com acessibilidade, garantindo ampliação de 

espaços físicos que estimulem o desenvolvimento integral do educando. 

•Garantir manutenção preventiva e corretiva a frota de veículos do transporte 

escolar, tanto terrestre quanto fluvial, garantindo um transporte seguro e 

confortável para todos os alunos da rede pública municipal da zona rural de 

Macapá.  
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•Garantir o fornecimento de todo material escolar aos estudantes das escolas 

públicas do município o conjunto de material escolar conterá duas camisas, 

duas calças, dois tênis, mochila e uniforme de educação física. 

•Zerar os índices de evasão escolar em todas as series e faixas etárias nas 

escolas municipais. 

•Realizar a Feira Literária de Macapá, evento anual que distribuirá livros 

didáticos, promoverá espetáculos culturais, musica, arte e entretenimento 

para os alunos da rede pública municipal.  

•Realização de concurso público para todas as áreas da educação do 

município, abrangendo a zona rural. 

•Criação do conselho de fiscalização escolar - CFE em todas as escolas 

municipais, composto por membros da comunidade escolar e pelos pais de 

alunos, terão a incumbência de fiscalizar a gestão do diretor da escola 

municipal, estrutura física, merenda escolar e qualidade do ensino. 

• Criar o projeto piloto da primeira escola militar municipal, com a gerência 

da Guarda Municipal e de militares através de convênio. 

•Voucher-creche: O auxílio-creche já é uma realidade no Distrito Federal. 

Mães que precisam trabalhar, podem deixar seus filhos sob os cuidados 

profissionais de professores e pedagogos qualificados da rede privada, sendo 

um direito previsto na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). A medida é 

uma oportunidade de gerar emprego e renda, e auxiliar mães que precisam 

tocar suas vidas e sustentar suas famílias. O programa cadastrará as famílias 

que necessitam do benefício, a mãe ganhará o voucher, e poderá matricular 

seus filhos em uma creche privada mais próxima de sua casa. 

•Entrega das creches do Renascer e Novo Horizonte: O impasse entre Governo 

do Amapá e Município para a entrega das creches do Renascer e Novo 

Horizonte à população, impacta na vida de pessoas que necessitam deste 

atendimento para seus filhos. As creches, se estivessem em funcionamento, 

poderiam atender cerca de 500 crianças nos dois bairros. Assumimos o 

compromisso de equipar e inaugurar estas creches que já estão prontas. 

Saúde para Macapá 

•Melhorias na Gestão: Rever prioridades junto à sociedade, rediscutir, realizar 

gestão para otimizar com melhor eficiência os recursos existentes. 

• Assumir a média e alta complexidade: Hoje, a gestão municipal oferece 

apenas a atenção básica para a população macapaense. Assumimos o 
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compromisso do município de investir além das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), ampliando o oferecimento do atendimento em saúde com o Pronto 

Socorro Municipal, que terá profissionais especializados e recursos de alta 

tecnologia para atender a população. 

• Reativação do Complexo Regulador do SAMU no bairro Pacoval: Temos a 

responsabilidade de entrar em acordo com o Governo do Amapá para 

assumirmos o controle e a reativação do complexo regulador do SAMU no 

bairro Pacoval, que irá flexibilizar o atendimento dos pacientes de emergência 

em Macapá. 

•Capacitação de Equipes, Humanização e bem-estar dos profissionais para 

tornar os processos de atendimento, operacionalização e gestão adequado, 

desde o atendimento da triagem até a consulta. Gerando qualidade maior 

no atendimento do Público, além de contribuir para profissionais mais 

atenciosos e empáticos, tornando consideravelmente elevado o 

aproveitamento de recursos técnicos, econômicos e humanos. 

• Redução da Judicialização: tornando o sistema capaz de atender a 

demanda, evitando que o cidadão entre com processos para conseguir um 

tratamento ou um remédio específico. 

• Prevenção e atenção básica: equipes completas de Estratégia Saúde da 

Família e um funcionamento mais efetivo de postos de saúde para se ter um 

aumento da longevidade e da qualidade de vida das pessoas, resultando em 

menos gastos ao sistema. 

•Informatizar o agendamento de consultas com médicos especialistas nas 

unidades básicas de saúde objetivando reduzir e o tempo de espera e 

marcação no agendamento de consultas, eliminando a forma presencial 

desumana de dormir em frente as unidades para agendar uma consulta 

médica. Economizando recursos e individualizando o atendimento 

humanizado aos pacientes. 

•Investir na saúde e no cuidado dos profissionais da área, tendo como 

objetivo evitar o estresse inerente à profissão e os desgastes frente às 

reclamações dos usuários do sistema. 

• Implantação de equipes preparadas para ouvir e auxiliar profissionais em 

relação às suas dificuldades nas Unidades Básicas. 
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•Realizar o agendamento a partir de uma linha de cuidado, em que o usuário 

do SUS seja encaminhado para o especialista apenas quando for necessário. 

• Saúde Universal, Independente da política partidária e ideológica, a gestão 

Municipal deverá organizar e gerir de forma imparcial e autônoma os serviços 

públicos, buscando sempre a satisfação e o interesse do usuário do SUS. 

•Melhor equipar o Centro de Especialidade Odontológica Municipal 

proporcionando atendimentos nas especialidades de Cirurgia, Endodontia 

(Canal), Periodontia, Prótese e Pacientes Especiais. 

•Atendimento Odontológico (HOME CARE) Atendimentos odontológicos nas 

residências de idosos ou pessoas impossibilitadas ou com dificuldades de se 

locomover. 

•Implantação do Centro de Atendimento da Mulher, unidade de saúde que 

realizada o atendimento médico especializado, coleta de exames e 

mamografia. 

•Implantar sistema informatizado de gestão e controle de estoque nas 

farmácias e depósitos farmacêuticos para controlar o controle de estoque, 

entrada e saída de medicamentos e seus prazos de validade objetivando 

manter sempre satisfatório o nível de quantidade de medicamentos bem 

como a variedade de medicamentos para atender a demanda da 

população, evitando desvios e compras desnecessárias, tanto nas unidades 

de saúde quanto na deposito de medicamentos.  

•Criação do programa Vidas Importam, fornecendo atendimento e 

acompanhamento psicológico continuo nas Unidades Básicas de Saúde a 

todo paciente que realizou tentativa de suicídio ou buscou atendimento 

psicológico. 

• Equipar com profissionais, equipamentos e insumos hospitalares todas as 

Unidades de Básicas de Saúde de Macapá tornando-as capacitadas para 

realização do pré-natal das gravidas dos bairros de atendimento das 

unidades de saúde. 

 • Implementar a assistência pré-natal nas unidades de saúde, adotando 

estratégias 

que favoreçam o acesso para todas as mulheres e o incremento de ações de 

educação em saúde sobre a importância do pré-natal 
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•. Realizar os exames da orelhinha, pezinho e olhinho nas unidades Básicas de 

Atendimento de Macapá, exames de relevante importância no diagnóstico 

precoce doenças em crianças recém-nascidas.   

• Complementar e ampliar o número de equipes de Atenção Básica nas 

unidades de saúde da rede municipal e qualificá-las para atenção a 

populações de maior vulnerabilidade, conforme a necessidade de cada 

bairro. Cadastrando todos os bairros de Macapá e aumentando a 

capacidade do programa atendendo todos os bairros de Macapá. 

• Realização de concurso público para agentes de saúde, ampliando a 

abrangência territorial de atendimento em saúde pública realizados pelos 

agentes de saúde do município. 

• Desenvolver ações articuladas de prevenção, acolhimento e 

acompanhamento no atendimento a pessoas em situação de violência; 

• Desenvolver ações de atenção a usuários de álcool e drogas nas unidades 

de atenção básica, de forma articulada com o Conselho Municipal de 

Políticas sobre Drogas e com as Redes de Atenção à Saúde, estendendo e 

ampliando esta linha de cuidado para a população em situação de rua 

(consultórios na rua); 

• Desenvolver ações de apoio matricial para aprimoramento dos processos 

de trabalho das equipes das unidades básicas de saúde e ampliação da sua 

capacidade resolutiva, de forma articulada com os serviços especializados e 

todas as redes de atenção à saúde; 

• Ampliar o Serviço Municipal de Atenção Domiciliar (SAD), de forma 

articulada com as redes de atenção, com o estabelecimento de referências 

para cuidados especializados aos usuários cadastrados e acompanhados nas 

unidades de saúde do município, em especial os pacientes idosos e 

acamados, conforme protocolo específico; 

• Instituir, regulamentar e operacionalizar o programa de rastreamento de 

casos de câncer na rede municipal de saúde; 

• Fortalecer e Executar as Ações de Vigilância Ambiental, incluindo o Controle 

e Monitoramento dos Riscos às Populações Expostas a Solos Contaminados, 

Desastres, Poluição do Ar e Água de Consumo; 
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• Incrementar a execução das ações de vigilância epidemiológica, incluindo 

o controle e monitoramento das doenças transmissíveis e não transmissíveis, 

da imunização e da oferta de resposta rápida às ocorrências e surtos; 

• Fomentar o desenvolvimento de ações para prevenção dos riscos 

decorrentes do convívio entre humanos e animais, contribuindo para redução 

da incidência de zoonoses e outras doenças transmitidas por vetores; 

• Instituir Plano de Contingência para Enfrentamento de Situações de Crise 

em Saúde Pública, visando o incremento de ações intersetoriais de controle 

de vetores e animais causadores das arboviroses (zika, chikungunya e dengue, 

COVID-19) e de zoonoses; 

• Estruturar e implementar a linha de cuidado à Saúde do Trabalhador, 

contemplando a concepção das redes de atenção à saúde, com o intuito 

de qualificar as ações de vigilância, prevenção de agravos, promoção, 

proteção e recuperação da saúde dos trabalhadores acometidos por 

doenças e/ou agravos relacionados ao trabalho; 

• Elaborar, regulamentar e operacionalizar o Plano de Gestão da Qualidade 

na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), para adquirir, armazenar 

e distribuir, oportunamente, medicamentos seguros e eficazes, com baixo 

custo, conforme Relação Municipal de Medicamentos, e insumos conforme a 

Relação Municipal de Material Médico-Hospitalar, com distribuição gratuita 

para abastecimento regular da rede de atenção; 

• Criar a rede municipal de referência ao apoio diagnóstico laboratorial 

e imagem e gráfico, conectada por meio de sistema de gestão informatizado, 

potencializando a capacidade de resposta da rede municipal de atenção à 

saúde; 

• Incorporar à rede novas tecnologias em diagnóstico (equipamentos de 

exames bioquímicos automatizados), para dar fluidez à realização dos 

exames complementares mais comuns para a atenção básica; 

Esporte 

• Apresentar para a bancada federal do Amapá projetos na área esportiva 

de caráter participativo, educacional e de rendimento, visando angariar 

recursos de emendas parlamentares para a execução destes projetos; 

• Construir um Ginásio Poliesportivo Municipal de Macapá, contendo as 

medidas e normas técnicas exigidas pelas Federações Internacionais de cada 

Esporte, em parceria com a bancada federal do Amapá, através de recursos 

de emendas parlamentares; 

• Criar a Secretaria Municipal de Desporto e Lazer de Macapá; 
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• Finalizar a obra do Estádio Municipal Glicério de Souza Marques; 

• Instituir o Programa Bolsa Esporte Municipal, para atender os Atletas e 

Técnicos de base, das Modalidades Olímpicas/Paralímpicas e não 

Olímpicas/Paralímpicas; 

• Propor a criação da lei de incentivo ao esporte em âmbito municipal; 

• Incentivar o esporte educacional, através da criação de escolinhas no 

contra turno das aulas;  

• Incentivar a realização de festivais esportivos nas Federações em categorias 

de base, aumentando assim a acessibilidade à pratica esportiva; 

• Estabelecer parâmetros de segurança para realização de eventos 

esportivos de rua (corridas, ciclismo e esporte ao ar livre), a partir dos órgãos 

de segurança municipais, dando maior suporte aos organizadores e atletas. 

• PROJETO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL E CIDADANIA, Escolinhas de Iniciação 

no Futebol Coordenada pela equipe da Secretaria de Esporte do Município, 

promovendo esporte para crianças e jovens com Idades entre 04 a 15 anos - 

Masculino e Feminino. Aproveitando todas as praças que contam com 

campos de futebol nos bairros de Macapá. 

• Criação do Centro de Treinamento de alta performance de Atletas de 

futebol – Masculino e Feminino; 

• Criação de patrocínio público municipal para equipes esportivas disputarem 

os campeonatos de futebol nas categorias do sub 07 ao sub 20. 

• Realizar anualmente competições Oficiais no Município com equipes dos 

distritos de Macapá. 

• Projetos esportivos para pessoas com necessidades especiais Iniciação 

Esportiva e Oficinas com profissionais da área;  

•PROJETOS PARA TERCEIRA IDADE Aulas, Passeios e intercâmbios com grupos 

de outros Municípios;  

•Promover cursos de arbitragem para jovens, cursos de arbitragem em 

parceria com organizações não governamentais e federações esportivas. 

•Fortalecer os programas de apoio às organizações locais de esporte amador 

e profissional; 

•Fomentar o surgimento de novas organizações locais de esporte amador e 

profissional; 

• Ampliar a utilização dos espaços públicos da cidade para a realização de 

atividades esportivas e de lazer; 
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• Assegurar a participação de pessoas com deficiência na prática de 

esportes nas suas diversas modalidades; 

• Desenvolver ações de incentivo às crianças e adolescentes a fim de que 

pratiquem as diversas modalidades de esporte; 

• Incentivar a organização coletiva de eventos de lazer e esporte recreativo 

para envolver a população local; 

• Incentivar a organização e estruturação das equipes de esporte de alto 

rendimento no município; 

• Buscar parceria com clubes e iniciativa privada para manter equipes 

esportivas de alto rendimento, bem como criar categorias de bases 

correspondentes integradas ao trabalho de formação esportiva;  

•Realizar parceria com a secretaria Municipal de Educação, a fim de 

potencializar o uso das escolas como equipamento base para a formação 

esportiva e prática do lazer;  

•Estruturar calendário de eventos, promovendo, em parceria com a iniciativa 

privada e organizações da sociedade civil, eventos esportivos e festas 

populares; 

Cultura 

Formação: As artes e as expressões culturais  são fundantes na formação dos 

sujeitos. Traduzem valores compartilhados, tornam visíveis dilemas e desafios, 

permitem romper com o cotidiano repetitivo, além de reconhecerem e 

estimularem a imaginação e a criatividade, e a prática do movimento 

corporal, essenciais em qualquer atividade profissional. Consideramos 

também fundamental pensar educação e cultura conjuntamente. 

Diversidade: Valorizar a diversidade cultural, fomentando e viabilizando, 

dentro de seus limites e possibilidades, manifestações de diferentes segmentos 

sociais e áreas geográficas do Município de Macapá, linguagens artísticas 

variadas, obras eruditas e populares, profissionais e amadoras, formatos 

tradicionais e contemporâneos e conteúdos que não são facilmente 

encontrados no mercado. Não se trata de mera opção estética, mas da 

certeza de que a diversidade cultural estimula as trocas, o respeito mútuo, a 

flexibilidade e a curiosidade, favorecendo, também, o pluralismo de 

pensamento e ação. 

Direitos: A PMM deve contribuir para garantir os direitos das pessoas, entre os 

quais: o direito de exercer suas próprias práticas culturais e corporais, dentro 

dos limites que impõe o respeito às liberdades fundamentais dos outros; o 
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direito de ter acesso à informação sobre os serviços culturais; o direito a usufruir 

os bens artísticos e culturais; o direito de receber formação artística e cultural; 

o direito a participar de canais de debate, crítica e reflexão; o direito a poder 

realizar experimentações e inovações. 

• Ampliar e institucionalizar os espaços para a cultura na PMM de maneira contínua, 

sustentável, democrática e transparente, contemplando as dimensões simbólica, 

cidadã e econômica da cultura, conforme preconiza o atual Plano Nacional de Cultura, 

valorizando a diversidade cultural e os direitos da população, e combinando 

programações pontuais com investimentos de longo prazo, como infraestrutura e 

capacitação.  

• Completar, atualizar regularmente e divulgar o mapeamento de iniciativas 

e demandas comunitárias ao setor cultural. 

• Realizar um levantamento dos equipamentos e espaços disponíveis para 

ações culturais e contribuir para sua adequação ou revitalização; 

• Fortalecer e dar visibilidade a ações que já vêm sendo desenvolvidas pela 

comunidade cultural do Município; 

• Fomentar novas criações nos diversos  segmentos; 

• Dar espaço a diversas formas e estilos, cultura popular e erudita e 

conhecimentos tradicionais; 

• Facilitar que a comunidade macapaense – inclusive aquelas pessoas 

que ainda não descobriram seus interesses nessa área – experimente novas 

práticas artístico-culturais (sensibilizar, formar, tornar  acessível); 

• Aperfeiçoar os mecanismos de acompanhamento e avaliação das 

atividades artístico-culturais; 

• Estimular atividades de valorização e registro da memória da PMM; 

• Garantir e qualificar profissionais especializados para as artes e a cultura 

dentro da PMM; 

• Garantir recursos orçamentários para que o Plano de Cultura possa ser 

executado, buscando não apenas recursos próprios, dentro do 

orçamento da PMM, como também estratégias de captação de recursos 

via Governo Federal e outros; 

• Consolidar e potencializar articulações já existentes com outras organiza- 

ções, coletivos, movimentos sociais, além de criar novas parcerias 

institucio- nais, que promovam e valorizem, sobretudo, a diversidade 
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cultural. 

• Valorizar as identidades, a memória e as representações simbólicas da 

Amazônia e particularmente as do Município de Macapá. 

Fomento à criação artístico-cultural 

• Lançamento de editais para produtores culturais, estipulando-se critérios 

que assegurem uma distribuição justa de recursos entre os segmentos 

culturais, bem como o equilíbrio entre as diversas linguagens artísticas e os 

diferentes graus de experiência/profissionalização;  

• Lançamento de editais para projetos de formação de públicos, 

visando ao médio e ao longo prazos, de acordo com as possibilidades. 

Procedimentos e protocolos atuais; 

Oferta de cursos e oficinas de práticas artísticas amadoras e vivências 

culturais; 

• Garantia da infraestrutura necessária para que as iniciativas criativas 

possam ocorrer, como equipamento de projeção, espaço para 

exposições e apresentações. 

5. Difusão e circulação de iniciativas artístico-culturais na PMM 

• Promoção de apresentações de artistas e companhias profissionais e 

também de mestres tradicionais e populares; 

Oferta de residências para artistas e produtores culturais; 

Consolidação de um programa de intercâmbio intermunicipal, inclusive 

internacional; 

• Elaboração de estratégias de marketing e comunicação para as ações 

culturais, facilitando a captação de parcerias e recursos e permitindo uma 

divulgação eficiente da agenda de  programação; 

• Levantamento e registro de manifestações específicas das comunidades 

ribeirinhas e quilombolas do município;  

Envolvimento das comunidades  na  programação artístico-cultural, do 

Município. 

6. Formação em produção e gestão cultural 

• Apoio a cursos de especialização em gestão cultural; 

• Criação de uma incubadora de projetos na PMM; 

• Qualificação interna de recursos humanos da PMM para a produção 

artístico-cultural; 

• Participação em eventos externos sobre políticas culturais e gestão 

cultural; 

• Articulação com universidades locais e outros órgãos públicos da 



 

52 
 

sociedade civil no que concerne à ação cultural e à formação artística 

de técnicos da PMM. 

• Reativação e reformulação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico 

Cultural e Arquitetônico (Os conselheiros são voluntários) 

• Reativação e reformulação do Conselho Municipal de Cultura (Os 

conselheiros são voluntários) 

• Incrementação e realização de projetos culturais dos segmentos artísticos 

no CEU das Artes da Zona Norte, com ênfase para a leitura e contação de 

histórias. A execução de oficinas de confecção de tambores da cultura 

popular também pode ser uma das ações importantes para o 

empreendedorismo cultural (Obs: o CEU das Artes da Zona Sul está em 

construção). 

• Construção do prédio da Fundação Municipal de Cultura - FUMCULT 

• Criação do Museu Municipal da Cultura Popular 

• Criação da Pinacoteca Municipal 

• Reforma,  ampliação e reativação da Escola de Música Amilar Brenha (Brasil 

Novo) 

• Implementação do Fundo Municipal de Cultura (Já aprovado pela CVM há 

cerca de 10 anos) 

Projetos e Programas 

• Festival Equinocial do Cinema de Macapá (a ser realizado no Equinócio de 

Setembro). 

• Criação do Pólo Cinematográfico Internacional do Platô das Guianas em 

Macapá 

• “Festival do Atlântico” nas ilhas do Arquipélago de Bailique 

• Reformulação do Programa Macapá Verão, com intensas atividades 

culturais e artísticas na capital, em Fazendinha e outros Distritos, incluindo  

shows da velha guarda (Terceira idade), exposições de arte e artesanato etc. 

• Reativação do Festival do Inajá – São Joaquim do Pacuí 

• Solicitar concessão, junto à EBC, de uma Rádio Educativa Municipal para 

divulgação das atividades da PMM, com ênfase às atividades culturais e à 

disseminação da música amapaense (Em conjunto com a Comunicação 

Social e outros órgãos municipais afins). 
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• Ampliar a divulgação das atividades culturais da PMM junto a rádios 

Educativas, como a Rádio da Unifap, por exemplo. 

• Apoio a programas de eventos anuais para a Cultura Popular (Marabaixo, 

Batuque, Festas Juninas e Carnaval), com oficinas e palestras permanentes a 

fim de dotar as instituições culturais de independência financeira na sua 

cadeia produtiva 

• Estabelecimento de calendário anual para a juventude urbana, incluindo o 

Rock, a Tecnomusic e o Reggae 

• Apoio e incentivo à formação de grupos de música instrumental e clássica, 

para a valorização da música brasileira e de compositores locais. 

• Festa de aniversário de Macapá, com shows, exposições e manifestações 

religiosas e de segmentos artísticos em toda a cidade 

• Promoção da Feira do Tacacá (mensal, na Praça das Bandeiras) 

• Apoio às manifestações culturais nas comunidades do Bailique, Fazendinha, 

Pedreira, Ipixuna Miranda, Bailique e Pacuí 

• Divulgação de aplicativos em celulares que permitam incluir pessoas com 

necessidades especiais em eventos culturais do Município, tendo como 

clientela especialmente cegos e surdos-mudos 

• Concursos literários infanto-juvenis e adultos 

• Editais para inclusão sociocultural de novos produtores culturais 

• Apoio a eventos gastronômicos regionais (com aproveitamento de insumos 

locais) 

• Mostra Arquitetônica de Macapá – reunião de projetos (executados ou não) 

para incentivos a universitários e/ou interessados na área 

• Mostra Anual de Fotografia de atrações turísticas municipais, incluindo 

manifestações culturais 

• Projeto “Caminhos Marcantes” - Simpósios e eventos sobre aspectos da 

cultura local 

• Produção de clipes de músicas que marcaram a produção do repertório 

macapaense (para serem lançados nos aniversários da cidade) 

• Projeto de Reedição de livros de autores macapaenses 
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• Criação do Coral Municipal 

• Criação da Incubadora de Projetos Culturais 

• Apoio à fabricação e confecção de indumentárias carnavalescas, juninas 

e da cultura popular nas comunidades periféricas e Escolas de Samba de 

Macapá 

• Criação do “Pólo Macapaense de Biojóias” para empreendedores da área 

• Redimensionamento do Mercado Central e do Matadouro de Fazendinha 

como lugares de cultura 

• Implementação do Projeto “Barco da Arte”, para que a PMM possa levar 

atividades culturais e educacionais às comunidades ribeirinhas e insulares. 

Turismo 

• Reestruturação da MacapaTur: Objetiva-se a gestão da política municipal 

de turismo de forma eficiente, integrada e participativa junto aos prestadores 

de serviços turísticos. 

• Criação da PROMOTur: Coordenadoria Municipal de Promoção, Marketing 

e Comercialização Turística. Executora municipal das ações de promoção e 

marketing nacional e internacional do destino Meio do Mundo com o objetivo 

de captar visitantes por meio de eventos, comercialização de produtos e 

visitas voluntárias e participação em feiras nacionais e internacionais de 

turismo. 

 • Reativação do Conselho Municipal de Turismo: CONMTur/Macapá Instância 

local, de caráter consultivo e deliberativo, para conjugação de esforços entre 

o Poder Público e a Sociedade Civil, para o assessoramento da 

municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico 

municipal, participando do fomento do Plano Municipal de Turismo, 

pronunciando-se sobre questões relevantes, complexas e de implicações 

sociais, propondo diretrizes que garantam sustentabilidade da atividade 

turística. 

 • Criação do Centro de Atendimento ao Turista de Macapá no Aeroporto 

Internacional: Espaço físico devidamente estruturado para atendimento ao 

turista, com informação de prestadores de serviços turísticos, equipamentos e 

eventos.  

• Concurso Público para o Turismo Realização de concurso público para 

Técnico em Turismo e Turismólogo da Prefeitura Municipal de Macapá 
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• Criação da Coordenadoria de Revitalização do Turismo, com foco nas Áreas 

de Interesse Turístico de Macapá (Orla) 2 – PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO MUNICIPAL  

• Festivais Gastronômicos Programa de fomento ao consumo de alimentos 

prontos fora do lar por meio da promoção do setor culinário em feiras 

gastronômicas itinerantes na cidade, com comercialização e capacitação 

visando a segurança alimentar, gerando lazer e entretenimento às famílias. 

*Criação do Festival Gastronômico MACAPÁ SABOR  

• Qualificação da Mão-de-Obra do Turismo Visa a qualificação de garçons, 

auxiliar de cozinha, atendentes, recepcionista de meios de hospedagens, 

motoristas de transportes por aplicativos, guias de turismo etc. 

 2.3. Fomento a estudos no setor; Visa o apoio às diversas ações de estudo de 

mercado e indicadores turísticos nos mais variados segmentos da atividade, 

para auxílio na tomada de decisões públicas e privadas no setor, com a 

participação de Turismólogos.  

2.4. Programa de segmentação e formatação de produtos turísticos; 

Programa que visa estimular os segmentos em potencial, bem como a 

implementação de novos segmentos no setor e a criação de roteiros e 

produtos turísticos no entorno de Macapá, envolvendo os profissionais guias 

de turismo. 

 2.5. Programa de desenvolvimento da infraestrutura urbanística; Programa 

que visa revitalizar e criar infraestrutura urbanística e turística na cidade de 

Macapá, a exemplo da sinalização turística, recuperação de praças e pontos 

turísticos de jurisdição do município.  

2.6. Programa de Captação de Eventos Geradores de Fluxo Turístico; 

Programa que visa a captação de eventos itinerantes regionais de porte 

pequeno e médio, compatíveis com as estruturas e filosofia local.  

2.7. Programa de Receptivo Turístico; Programa que visa oferecer receptivo 

turístico de acordo com o calendário de eventos municipais nos modais de 

transporte, em especial no Aeroporto de Macapá (Ex. Aniversário da Cidade, 

Carnaval, Macapá Verão etc.). 

Segurança Pública, direito dos Macapaenses 

• Criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública 

Articular e conduzir a política de defesa social do Município de Macapá, com 

destaque à prevenção da violência e realização de programas sociais, 

assessorando a Prefeita, e demais Secretários Municipais, nas ações  de  
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defesa social do Município, bem como promover a cooperação entre entes 

da esfera federal e estadual, articulando-se com os demais órgãos da 

Administração e com a sociedade, buscando otimizar as ações que 

repercutirão  na seara da segurança pública e social de interesse do 

Município. 

• Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social 

Criar e implementar Plano de Segurança que viabilize a política de prevenção 

e combate às drogas, exerça ação preventiva de defesa social em eventos 

realizados sob a responsabilidade de agentes públicos municipais, norteie a 

fiscalização municipal, sob os ditames do poder de polícia administrativa, 

oferecendo o necessário suporte às demais secretarias municipais e 

sistematize as ações em períodos de curto, médio e longo prazo. 

• Implementação do Projeto Baluarte 

Tal projeto visa implementar, mediante parâmetros previamente acordados, 

uma política de liberdade assistida para a recuperação de adolescentes 

infratores, constituindo, mediante convênios com instituições diversas, equipes 

para acompanhamento de menores submetidos ao referido programa. 

• Recomposição do Efetivo da GCMM 

Adequação  do efetivo da Guarda Civil do Município de Macapá, dentro do 

limite percentual previsto no Estatuto Geral das Guardas Municipais (lei nº 

13.022/14) a fim de garantir as ações paralelas que tenham o condão de 

melhor articular a segurança pública municipal. 

• Capacitação continuada dos entes integrantes da segurança pública 

municipal 

Construção e aparelhamento do Centro de Formação e Treinamento da 

Segurança Pública Municipal, dotado de estande de tiros, academia e salas 

de aula, com vistas a garantir aperfeiçoamento técnico-profissional de seus 

servidores, a fim de proporcionar melhor atendimento ao munícipe 

macapaense quando das necessárias intervenções municipais garantidoras 

da ordem e segurança. 

• Construção do Quartel da GCMM 

Construir e dotar a Guarda Civil do Município de Macapá de instalação 

própria que possa garantir o melhor desenvolvimento das atividades laborais 

dos servidores. 

• Criação do centro de monitoramento 24hs 
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Criar um Centros de Monitoramento 24 horas na Guarda Civil do Município de 

Macapá, com a instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos 

na nossa cidade, capaz de melhor subsidiar e orientar as ações de segurança 

e manutenção da ordem; 

• Proporcionar condições para que a GCMM desempenhe suas atividades 

com dotação de armamento bélico 

Estabelecer e efetivar formação funcional dos integrantes da GCMM de 

capacitação necessária, junto aos estabelecimentos de ensino de atividade 

policial, bem como prover mecanismos de fiscalização e de controle interno, 

nas condições estabelecidas pelas normas vigentes, observada a supervisão 

do Comando do Exército. 

• Proporcionar e efetivar política promoção, progressão e valorização (ativa 

e inatividade) 

Aplicar a política de meritocracia, efetivando a promoção e progressão 

como forma de valorizar os servidores da guarda municipal e aumentar a 

eficiência, realizando, se for o caso, o aperfeiçoamento da legislação vigente. 

Bem como fomentar o aperfeiçoamento técnico profissional com incentivos 

a serem graduados em conformidade com nível acadêmico conquistado 

(graduação, especialização, mestrado e doutorado). 

Aperfeiçoar legislação remuneratória e previdenciária a fim de adequá-las ao 

contemporâneo momento, buscando sempre aliar a melhor aplicação do 

erário sem afastar o justo reconhecimento dos servidores que, na atividade, 

contribuíram para o fortalecimento das ações administrativas municipais em 

seus mais diversos espectros. 

• Implementar patrulhamento escolar 

Baseia-se em aportar recursos materiais e humanos no patrulhamento escolar 

com a implementação de políticas de prevenção primária nas escolas e seu 

entorno, por meio do relacionamento e perene diálogo de mão dupla junto 

à comunidade de professores, funcionários, pais e alunos, dando-se, em todo 

o caso, maior destaque às escolas localizadas em áreas com alto índice de 

criminalidade. 

O Desenvolvimento Econômico 

•Incentivo a Atração e Fixação de Empresas: de Pequeno, Médio e Grande 

Porte; 

•Apoiar a implantação da Zona Franca Verde (ZFV): criada através da Lei 

11.898, de 08/01/2009, Regulamentada pelos Decretos no 8.597/2015 e 
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6614/2008, a ZFV a qual garante isenção de Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) para produtos cuja matéria-prima seja 

preponderantemente de origem regional, resultante da extração, coleta, 

cultivo ou criação animal; 

•Incentivar a formação e atuação de uma Rede de Fornecedores de 

Matéria-prima na ZFV: implantação de um Programa de Qualificação de 

Associações e Cooperativas de Produtores Agroextrativistas para oferta de 

matéria-prima regional (vegetal e/ou animal); 

•Criação do centro de processamento industrial de Macapá, localizado as 

margens da rodovia o parque industrial conterá toda infraestrutura necessária 

para instalação de fabricas ou industrias geradoras de emprego; 

•Zona de Processamento de Exportação (ZPE): criar condições para 

implantação da ZPE na área do centro de processamento industrial de 

Macapá. 

•Implantar a Incubadora de Empresas de Macapá – INCUBA/MCP: o principal 

objetivo é assegurar às novas empresas, superação do período crítico de 02 

anos para maturidade do micro e pequeno negócio, por meio da oferta de 

apoio gerencial, técnico, tecnológico ao empreendedorismo de micro e 

pequenas empresas, que buscam sustentabilidade e inovação em seus 

negócios. 

•Realizar serviços de infraestrutura e terraplenagem nos logradouros de maior 

concentração de empreendimentos que gerem emprego e divisas ao 

município, sejam estes no setor industrial, agropastoril, turismo e/ou no setor de 

serviços em geral. 

•Discutir e atualizar a legislação Tributário do Município de Macapá, Criando 

um programa de concessão de incentivos fiscais que possam atrair 

empreendedores e empresas de pequeno, médio e grande porte para se 

fixarem no município. 

• Isenção do alvará de funcionamento, para os dois primeiros anos em que 

uma nova micro e/ou pequena empresa for instalada no município.  

• Criar o terminal de carga e passageiros no canal das Pedrinhas e no canal 

do Jandiá. 

• Criação do projeto Cinturão Verde, que irá dar assistência técnica, 

fornecimento de insumos, sementes e defensivos agrícolas e transporte para 

escoamento da produção de todo agricultor que estiver produzindo gêneros 

alimentícios nos distritos e zona rural de Macapá.  
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• Criação do centro de abastecimento de Macapá, centro de embarque, 

desembarque e comercialização de frutas, verduras e gêneros alimentícios 

produzidos em todas as zonas de produção do Estado do Amapá.  

•Modificar a legislação de criação da Secretária que tem a competência de 

assistência social e colocar em sua competência uma coordenação 

específica de fomento à crédito para os pequenos empreendedores locais. 

Efetuando empréstimo com crédito de R$ 1.500,00 a R$ 4.000,00 e 

concedendo assistência técnica de administradores de empresas aos 

pequenos empreendedores locais beneficiados. Todo pequeno 

empreendedor local poderá ser beneficiados com essa linha de crédito, com 

juros menores que os bancos e sem exigência de garantias reais ou fiador.  

Desenvolvimento da Gestão Pública 

Modernização da administração pública 

• Instituir, regulamentar e operacionalizar um projeto de gestão de qualidade 

amparado nos seguintes componentes básicos: gestão socioambiental 

(racionalização de recursos e gerenciamento de resíduos), modernização 

tecnogerencial e qualidade de vida no ambiente de trabalho; 

• Promover a qualificação profissional sobre o processo de execução 

orçamentária e financeira em quatro componentes básicos: tecnológico, 

expertise técnica, comunicação dialógica e inovações de métodos e fluxos 

de trabalho; 

• Modernizar o processo de trabalho, com a implantação de sistemas 

tecnológicos capazes de agilizar o fluxo de informações e a qualidade das 

ações desenvolvidas. 

•  Criar a Escola Municipal de Governo com programa de formação 

continuada para os servidores públicos, promovendo uma nova dinâmica 

organizacional baseada na promoção da qualificação e no desenvolvimento 

das pessoas, na perspectiva de constituição de um quadro permanente de 

gestores públicos. 

• Implantar o planejamento estratégico que norteie todas as ações do 

governo, onde cada secretaria incorpore esta ferramenta de gestão na sua 

prática diária. 

• Utilizar o Orçamento Municipal para medir eficiência, eficácia e realizações 

das ações estabelecidas no Plano de Governo. 
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• Criar nova estrutura organizacional que dê conta das especificidades do 

Programa de Governo e que diminua os níveis hierárquicos e o numero de 

Secretarias Municipais, garantindo que as decisões fluam mais rapidamente 

dentro da máquina administrativa. 

• Implantar um processo de mudança da cultura organizacional, visando 

romper com as posturas e procedimentos burocráticos e estimular novas 

atitudes do servidor, com ênfase na reflexão sobre o trabalho de integração 

das diferentes áreas da Prefeitura e na capacitação para as ações 

transversais que articulem essas áreas. 

• Implantar a Ouvidoria Municipal como um canal de comunicação direta 

entre o cidadão e a Prefeitura, com o objetivo de atender diretamente os 

munícipes em reclamações sobre os serviços prestados ou por solicitações 

não atendidas. 

Transparência e Combate à corrupção como prioridade na Gestão 

•Informatizar e digitalizar todos os processos administrativos de aquisição de 

bens e contratação de serviços e disponibilizando no portal da transparência 

para consulta e acompanhamento de todos que desejam fiscalizar a 

administração municipal.; 

• Transmissão online e ao vivo todas as sessões públicas de licitação da 

prefeitura de Macapá, tornando o processo licitatório transparente e público. 

• Divulgar todos os dados da prefeitura no portal da transparência de forma 

clara e objetiva, permitindo acesso a todo cidadãos das informações 

orçamentárias, financeiras e administrativas dos órgãos da administração 

pública municipal; 

•Incentivar e fomentar as discussões públicas sobre a correta aplicação dos 

recursos públicos e as melhores práticas de gestão; 

•Proporcionar ações de formação e capacitação continuadas aos agentes 

públicos e cidadãos nas boas práticas de gestão pública; 

•Integrar controle, gestor e participação popular, criando o observatório 

municipal sobre o tema e realizando auditoria pública em todas as secretarias 

municipais com participação de empresas independentes, Ministério Público 

e Tribunal de contas do Estado; 

•Produção de relatórios gerenciais sobre a aplicação dos recursos públicos 

trimestralmente, bem como sua publicação no portal da transparência; 
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•Aderência às boas práticas de gestão de recursos existentes em outras 

administrações buscando sempre a modernização de boas praticas; 

Participação Democrática 

•Criar e manter canais de diálogo permanente com as comunidades. 

•Instituir novos canais de participação cidadã, realizando o protocolo de 

atendimento de sugestões efetuando a publicidade de todos os 

requerimentos bem como dados estatísticos de avaliação de protocolos. 

•Democratizar a elaboração do Orçamento Municipal, promovendo a 

participação da sociedade local no planejamento, no acompanhamento e 

na fiscalização da execução orçamentária. 

•Consolidar os canais de participação, como os conselhos gestores de 

unidades ou de políticas públicas, no intuito de ampliar os espaços de 

decisão. 

• Promover a articulação entre os diversos canais de participação cidadã, na 

esfera municipal, estadual ou federal; 

•Desenvolver processos de formação continuada para conselheiro, 

conselheiras e lideranças comunitárias, objetivando acesso à informação 

sobre o funcionamento do poder público e das especificidades da 

administração municipal. 

•Estimular a participação das crianças e dos jovens no desenvolvimento da 

gestão e nas decisões que lhes dizem respeito, estimulando o seu 

protagonismo e fortalecendo sua consciência de cidadania. 

•Publicar no portal da transparência do município de Macapá todas as 

receitas, despesas, convênios repasses e gastos públicos. De forma detalhada 

e atualizada, tornando o cidadão o principal fiscal da eficiência e agente de 

combate a corrupção. 
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▐ MAIS QUE UM PLANO DE GOVERNO, UM 

PROJETO DE FUTURO 

Estas são as nossas propostas para Macapá se desenvolver no governo 

Patrícia Ferraz e Juraci Picanço.  

Melhorar a qualidade de vida do nosso povo, ter saúde, educação, 

saneamento de qualidade, promover o respeito e a igualdade entre as 

pessoas, são as nossas principais bandeiras.  

Nosso corpo técnico é formado por profissionais especializadas nos assuntos 

de competência da governança municipal, e nos ajudaram a construir este 

documento, onde estão os horizontes para uma Macapá próspera. 

Acima de tudo, priorizamos a opinião de quem vai ser diretamente envolvido 

em nossas propostas: o cidadão. A população escolhe o que é mais 

importante para o seu desenvolvimento, e a sua maior ferramenta para isto, é 

o voto. 
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Gestão e Docência no Ensino Superior pelo Centro de Pesquisa e extensão – 
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facuminas – 2017, Membro da Comissão de direito Agrário e Agronegócio da 
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- Pós-doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Coimbra e Doutora 

em Direito pela UFMG; Professora adjunta da UNIFAP do colegiado de Direito; 

Advogada; Especialista em Direito Processual Civil; Ex-Secretária da Secretaria 
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Brasileira Juvenil de 2018 a 2020; Coordenador do Programa Bolsa Esporte do 
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Brasileiro – COB; Mestre de Taekwondo faixa preta  4º Dan; Tutor do Projeto 
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