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APRESENTAÇÃO 

 

A solidariedade nos faz melhores 

Mobilizar os melhores esforços de uma comunidade para promover a democracia, a 

esperança, a solidariedade, o desenvolvimento para alcançar o bem estar comum, a expansão dos 

serviços públicos para que atendam todos os segmentos da sociedade, especialmente aquelas 

populações que mais precisam, é o que nos inspira. Com honestidade e transparência no uso dos 

recursos públicos, valendo-se das tecnologias mais avançadas para ouvir, responder, decidir, 

realizar e modernizar a administração pública. Somado a experiência e capacidade de entregar os 

melhores resultados, mesmo com recursos financeiros limitados e agora usando a ferramenta da 

Gestão Compartilhada. 

Este programa de governo da Frente Macapá Solidária, entregue à apreciação, crivo e 

permanentemente aberto à contribuição da sociedade amapaense, já é resultado dessa mobilização 

de expoentes de todos os setores do conhecimento, intensificada pelas redes sociais – neste 

momento em que a pandemia nos força ao distanciamento físico – para colher a contribuição da 

comunidade engajada politicamente e determinada a construir uma Macapá Melhor para viver. 

Quando há decisão política, se buscam soluções para ampliar a participação popular e democrática. 

Nossa capital apresenta indicadores preocupantes – perto de 40 mil crianças até 4 anos estão 

fora da creche, milhares de crianças, adolescentes, jovens e adultos estão fora de uma unidade de 

ensino; 63% das mulheres grávidas não fazem pré-natal adequado e figuramos entre as três maiores 

taxas de mortalidade infantil do País; Macapá está entre as capitais mais violentas do Brasil e do 

Mundo; o estado se mantém há anos com os piores índices de desemprego; – confirmando o que 

se vê nas ruas, é o que todos queremos mudar para melhor. 

Esta realidade exige ação imediata, criativa, inovadora, comprovada e eficaz do gestor público, 

num caminho diferente do que se percorreu nos últimos anos em níveis municipal e estadual. A mão 

experiente e firme do gestor fará toda a diferença – mais ainda no período pós-pandemia que vamos 

enfrentar, quando será preciso realizar com mais eficiência e criatividade, apesar de menos 

recursos.  

A Frente Macapá Solidária apresenta o programa de governo para promover o 

desenvolvimento, valorizar e redistribuir nossas riquezas de maneira mais justa, incluir e agregar 

nossa diversidade sociocultural e alcançar os serviços públicos a todas as pessoas, especialmente 

aquelas poucas vezes enxergadas pelo poder público. 

Nossos compromissos e a execução deste programa de governo – repetimos: transparente e 

permanentemente aberto às contribuições da sociedade através da Gestão Compartilhada – estão 

firmados pelo PSB e Rede Sustentabilidade na convenção conjunta realizada no dia 13 de setembro 

de 2020. Inteiramente transmitida pelas redes sociais devido ao distanciamento necessário para 

evitar contágio da atual pandemia da Covid-19, foram confirmadas e homologadas a escolhas dos 

cidadãos João Capi e Rubem Bemerguy, candidatos a prefeito e vice da Frente Macapá Solidária, 

respectivamente. Como candidatos assumem o compromisso de que a gestão municipal será 

pautada em políticas públicas realistas, inclusivas, articuladas e voltadas a estimular a participação 

do cidadão. 
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INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento da Gestão Pública está diretamente ligado a princípios morais e éticos que 

norteiam a sociedade. Além dos fundamentos legais administrativos de economicidade e eficiência, 

essas boas práticas estabelecem o equilíbrio necessário, para que a administração pública municipal 

consiga responder com lisura as expectativas da população.  

Nesta perspectiva, apresentamos os valores e premissas que norteiam o Programa de 

Governo, que orientarão todas as ações, objetivando desenvolver a cidade de Macapá, nos 

horizontes de médio e longo prazo, por meio de diálogo efetivo com a sociedade:  

VALORES 
 

PREMISSAS 
 

• Participação Popular;   • Gestão Pública Compartilhada 

• Modernidade; • Cidade Moderna 

• Criatividade; • Macapá Criativa 

• Inteligência; • Cidade Inteligente 

• Sustentabilidade; • Macapá Sustentável 

• Empreendedorismo; • Macapá Empreendedora 

• Generosidade. • Macapá Generosa 

• Humanização • Macapá Humanizada 
 

Para que gestão pública municipal tenha o desempenho esperado, é necessário adotar 

modelos e práticas inovadoras, com ampla utilização dos recursos de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, e ainda, estabelecer parâmetros de rentabilidade, fazendo com que os recursos 

sejam otimizados, eliminando desperdícios e gerenciando os recursos financeiros, para que 

administração municipal desenvolva sua políticas públicas com transparência e responsabilidade 

social para que chegue aos menos favorecidos e consiga minimizar os efeitos das desigualdades 

sociais tão presente em meio ao nosso povo.  

Hoje a gestão pública deve apresentar excelentes resultados, de forma que a população esteja 

satisfeita e confortável, com a humanização no atendimento, com infraestrutura decente e digna 

que o povo merece. Para isso, deve desenvolver ações para o fortalecimento do exercício da 

cidadania, de forma a propiciar a participação da sociedade nas decisões administrativas, por meio 

da utilização dos mecanismos da gestão compartilhada. 

Este programa de governo, resultado de uma construção coletiva, tem o escopo de propor 

saídas às questões críticas que afetam a vida da população de Macapá. Além das experiências de 

gestão do PSB na Prefeitura de Macapá e no Governo do Estado do Amapá, através da Fundação 

João Mangabeira foi desenvolvido um processo preparatório e de formação presencial em 2019, 

com pelo menos três eventos de destaque: 

• Formação Política na Base - Construindo o Socialismo Criativo, capacitando os Núcleos de 

Base do PSB (14/09) 

• Pense Brasil - Meio Ambiente: fronteiras e profundidades do Brasil Sustentável (19/10) 

• Seminário Falando de Educação: Os Governos Socialistas e as Políticas para a Educação no 

Amapá (07/12) 

Foram considerados ainda, no espírito do programa, os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (Objetivos Globais), propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), um 
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chamado universal para ação contra a pobreza, proteção do planeta e para garantir que todas as 

pessoas tenham paz e prosperidade, e, se comprometam a “não deixar ninguém para trás”.  

A adesão do partido Rede Sustentabilidade representa uma sinergia que pode ser 

compreendida ao olhar humanizado dos princípios adotados para a governança municipal: 

• Generosidade: Esforço para construir uma cidade generosa. 

• Criatividade: Busca constante para encontrar soluções adequadas e contextualizadas para os 

problemas de Macapá. 

• Modernidade: Uso da tecnologia para melhorar a vida das pessoas, assim como a busca para 

transformar Macapá em uma smart-city amazônida. 

• Empreendedorismo: Uma cidade que fomente e crie um ambiente favorável para ideias 

inovadoras, rentáveis e sustentáveis. 

• Participação Popular: ampla participação do povo e para o povo. 

• Sustentabilidade: Atender as necessidades atuais sem sacrificar o futuro da cidade e das 

próximas gerações. 

• Acessibilidade: A cidade para todos. 

 

Para organizar de forma mais objetiva as propostas durante o processo de planejamento, 

foram estabelecidos 07 (sete) eixos de Governo, que não esgotam as competências e atribuições do 

Executivo Municipal, mas que significam áreas prioritárias para discutir a gestão compartilhada, e 

que agora, estão sistematizados como compromissos:  

I. GESTÃO PÚBLICA MODERNIZADA E COMPARTILHADA  

II. GESTÃO COMPARTILHADA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

– CIDADE DIGITAL E CONECTADA 

III. GESTÃO PÚBLICA COMPARTILHADA DA GARANTIA DE DIREITOS SOCIAIS 

IV. GESTÃO PÚBLICA COMPARTILHADA DA ECONOMIA LOCAL SUSTENTÁVEL E 

SOLIDÁRIA PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 

V. GESTÃO PÚBLICA COMPARTILHADA DO TERRITÓRIO E MEIO AMBIENTE 

VI. GESTÃO PÚBLICA COMPARTILHADA DE INFRAESTRUTURA, ORDENAMENTO E 

MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADE 

VII. GESTÃO PÚBLICA COMPARTILHADA DE AFIRMAÇÃO DE DIREITOS 

 

Dessa forma, apresentamos os eixos, e seus respectivos diagnóstico e propostas para 

execução, elencando os aspectos principais de nossa proposta do Programa de Governo da 

candidatura de João Capiberibe e do vice Rubem Bemerguy, pela chapa Frente Macapá Solidária à 

Prefeitura Municipal de Macapá no mandato 2021 a 2024. 
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EIXOS PRIORITÁRIOS DE PLANEJAMENTO  

_______________________________________________________________________________ 

1. GESTÃO PÚBLICA MODERNIZADA E COMPARTILHADA 

________________________________________________________________________________ 

DIAGNÓSTICO:   

No Município de Macapá a principal fonte de recurso refere-se as transferências recebidas do 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM), totalizando em 2019 o valor de R$ 303.181.523,20 o 

que corresponde a 34,1% da receita corrente. O maior volume de receita tributária foi relativo ao 

ISS no valor de R$ 68.749.415,78, correspondendo a 13,6% da receita corrente. As despesas com 

pessoal, em 2019, foram de 52,41 % ante um parâmetro máximo de 54%, isto é, a receita Corrente 

Líquida (RCL), foi de mais de 773 milhões e a Despesa Líquida com Pessoal (DLC) 405 milhões. As 

informações disponibilizadas no Portal da transparência da PMM, não são divulgadas de maneira 

clara, objetiva e com uso de linguagem simples e de fácil compreensão pelo cidadão, dificultando a 

realização de uma simples pesquisa e limitando sua compatibilidade com formatos técnicos. 

Faltam ao executivo municipal, ações voltadas a valorização, respeito e transparência na 

relação do poder público com seus servidores, deixando de dar atenção, para além dos gabinetes, 

às pessoas que garantem o alcance das políticas públicas a cada cidadão. 

 

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS 

1. Firmar parcerias com Instituições pública e privadas para qualificação profissional de servidores 
municipais em todas as áreas; 

Desenvolver plano municipal de apoio a formação, aperfeiçoamento e capacitação do servidor 
público, com foco na construção do conhecimento, criação de soluções inovadoras, disseminação 
do conhecimento e das boas práticas. Realizar cooperação técnico-operacional, mediante a 
colaboração com as instituições públicas (municipal, estadual e federal) e as Instituições de 
Educação Superior. Oferecer cursos de formação, presencial e a distância.  

2. Criar um portal de autoatendimento para os serviços municipais, que permitirá solicitação, 
acompanhamento e resolução, via internet; 

Definir e implantar um modelo de atendimento ao cidadão que garanta a melhoria na qualidade 
e ampliação da oferta dos serviços públicos aos munícipes, permitindo que as demandas possam 
ser registradas e atendidas, pela internet. E disponível para acesso de forma prática, segura, 
adequada e integrada, a partir da modernização da administração e o fortalecimento da 
transparência.  

3. Desenvolver e implantar gestão democrática, com instrumentos de planejamento e orçamento 
participativo, utilizando os mecanismos da gestão compartilhada, garantindo a participação 
popular na formulação, execução e acompanhamento dos projetos; 

Garantir a participação popular na formulação, execução e acompanhamento dos instrumentos 
de planejamento do município, e implantar uma sistemática municipal integrada de avaliação 
das políticas públicas, com vistas ao fortalecimento institucional e administrativo do município. 
Planejar a cidade de Macapá nos horizontes de médio e longo prazo de forma integrada, 
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descentralizada e participativa por meio de diálogo efetivo com a população; realizar estudos e 
propostas de diretrizes, programas e ações que objetivem orientar, acompanhar, controlar, 
fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária financeira e patrimonial dos órgãos da administração 
com vistas a regular e racionalizar a utilização dos recursos e bens públicos.  

4. Dotar a gestão tributária, financeira e administrativa de meios tecnológicos modernos para 
promoção da justiça fiscal com transparência e responsabilidade social, para financiamento das 
políticas públicas municipais; 

Melhorar a eficiência e transparência da gestão estabelecendo políticas com transparência, e 
equilíbrio das finanças públicas, através da implantação de uma plataforma que integre aos 
sistemas de planejamento, orçamento, finanças e administração utilizados pela prefeitura, 
objetivando planejar, organizar, acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária 
financeira e patrimonial com vistas a regular aplicação dos recursos públicos em prol da 
sociedade macapaense; dotar a gestão de informações para tomada de decisão; divulgar as 
informações de orçamento, finanças e administração da PMM em tempo real, com linguagem 
cidadã.  

5. Implantar programa municipal de cidadania fiscal, promovendo práticas interativas de 
capacitação e propagação do exercício da cidadania  

Criar canais institucionais de participação do cidadão na gestão e no controle municipal. Adotar 
práticas mobilizadoras, democráticas e transparentes para estimular, massificar e propiciar o 
envolvimento da sociedade para consultar e compreender as informações divulgadas pela 
prefeitura de Macapá e acompanhar a efetiva aplicação do dinheiro público e ajudar a fiscalizar. 

 
_______________________________________________________________________________ 

2. GESTÃO COMPARTILHADA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
– CIDADE DIGITAL E CONECTADA 

________________________________________________________________________________ 

DIAGNÓSTICO: 

Na cidade de Macapá residem 65% da população do Estado, porém não possui uma política 

pública de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), tão pouco uma gestão integrada da TIC 

que possa gerenciar e alinhar as ações estratégias dos órgãos em prol da melhoria da gestão e o 

acesso geral da população aos serviços municipais. Não há integração dos dados, requerendo que 

o cidadão/usuário do serviço apresente documentos a cada um dos órgãos. A gestão municipal 

possui aproximadamente 150 prédios, que precisam estar com uma rede de dados para viabilizar a 

cooperação e comunicação entre as secretarias, prejudicando a interação, a qualidade e o acesso 

dos munícipes aos serviços públicos 

 

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS 

1. Criação da Agência Municipal de Tecnologia e Inovação (AGEMTIC) para gerenciar a tecnologia 
de informação do município; 

Promover a modernização da Gestão de tecnologia da informação e comunicação para o 
gerenciamento estratégico das ações municipais, em uma plataforma integrada entre as diversas 
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Secretarias, a fim de estabelecer a interação e comunicação com os cidadãos na utilização de 
ferramentas de gestão compartilhada, inclusive por meio de dispositivos móveis; (sugestão) 
Adotar modelos e práticas inovadoras de tecnologia da informação e comunicação para o 
gerenciamento estratégico das suas ações, em uma plataforma integrada entre as diversas 
Secretarias, a fim de estabelecer a efetividade na execução da gestão compartilhada; (sugestão) 

2. Implantar e aperfeiçoar os sistemas tecnológicos para gestão da saúde, educação, meio 
ambiente, do desenvolvimento urbano e sistemas administrativos 

Adotar ferramentas tecnológicas que propiciem a inclusão digital dos cidadãos, a comunicação 
interna entre os órgãos municipais e a gestão documental, visando aplicar as melhores práticas 
de gestão administrativa e melhoria na qualidade dos serviços prestados ao cidadão; (sugestão) 

3. Implantar a rede de comunicação municipal e implantação de WiFi nas escolas e demais prédios 
públicos do município na região urbana e rural; 

Implantar a rede de comunicação municipal e de pontos públicos de acesso a internet nas escolas 
e demais prédios públicos do município, na região urbana e rural; 

4. Disponibilizar 100% dos serviços públicos online via internet e do aplicativo de gestão 
compartilhada; 

Reformular e implementar políticas de atendimento aos cidadãos/usuários dos serviços públicos 
do município de Macapá voltados oferta dos serviços online via internet e do aplicativo de gestão 
compartilhada; 

5. Criar um sistema de incentivo à startups por meio de parcerias com entidades públicas do 
segmento, visando assim desenvolver e reter a mão de obra local, estimular o 
empreendedorismo, e, gerar renda. 

 
_______________________________________________________________________________ 

3. GESTÃO PÚBLICA COMPARTILHADA DA GARANTIA DE DIREITOS SOCIAIS 

________________________________________________________________________________ 

ÁREAS:  

● Educação 

● Saúde 

● Assistência Social 

● Cultura 

● Esporte e Lazer 

● Segurança Pública 

 

- EDUCAÇÃO 

DIAGNÓSTICO: 

A recente divulgação dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 

2019 confirma um cenário preocupante, em que o Amapá e sua capital Macapá ocupam as últimas 

posições nesse indicador, especialmente nos anos finais do Ensino Fundamental. Macapá obteve o 

índice de 5,0 enquanto a meta era de 5,4, no entanto a melhor avaliação desse resultado 

transparece ao isolar a componente aprendizagem.  
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As crianças do município de Macapá do 5º ano, apresentam déficit expressivo em suas 

aprendizagens nas disciplinas de matemática e português. O indicador de aprendizagem alcançado 

em matemática, é de apenas 18%, muito abaixo da média nacional de 42%. Os alunos considerados 

com aprendizado adequado em português, correspondem a 34%, enquanto a média nacional é de 

54%. Tanto em matemática, para a resolução de problemas, como em português para leitura e 

intepretação de texto, revela-se através do IDEB de modo alarmante, um importante desafio a ser 

vencido na gestão municipal.  

São aproximadamente 32 mil matrículas com predominância de crianças de 06 a 10 anos de 

idade, com algumas distorções idade-série atendidas nessa rede de ensino que pouco foi melhorada 

ou ampliada na última década. Também o analfabetismo em diferentes faixas etárias ainda é um 

problema que necessita de propostas para superação. A comunidade escolar precisa ser motivada 

a interagir e participar das iniciativas para superar essas deficiências de aprendizagem. Existem 

várias formas de melhorar esse acesso, de forma presencial e com uso de tecnologia da informação. 

Outro desafio está relacionado ao quadro de servidores da Semed, com distorções de seu 

regime jurídico que o separa em duas gerações, e que se ressentem pelo desequilíbrio no 

tratamento e remuneração. Falta ainda política de incentivos para avançar na carreira através de 

qualificações especificas. E não podemos ignorar os efeitos da pandemia de Coronavírus que 

prejudicou profundamente o aprendizado devido ao fechamento das escolas, sua reabertura vai 

exigir um plano que ofereça a segurança sanitária recomendada, bem como adequações estruturais 

nas unidades de ensino municipais para o chamado “novo normal”. 

 

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS 

1. Atuar na melhoria da rede física da educação 

- Ampliar e construir novas escolas no município de Macapá, para atender a demanda existente 
de crianças nas regiões onde existe maior distância das atuais ou mesmo que sofram com 
ausência de vagas; 
- Construir novas creches no município de Macapá e permitir o pleno funcionamento das creches 
já existentes; 
- Equipar e interligar toda a rede municipal escolar na zona urbana, de estrutura de informática 
e interligação por fibra ótica com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED); 
- Dotar as escolas mais carentes dos espaços pedagógicos necessários para uma boa 
aprendizagem escolar, com salas de leituras, laboratórios de informática, quadras de esportes, 
laboratórios de ciências;  

2. Melhoria dos indicadores de aprendizagem e IDEB  

 - Criar o programa “Aprendizagem Compartilhada: família e escolas unidas pelo mesmo ideal”, 
para atuar diretamente no enfretamento dos baixos índices de aprendizagem como verificado 
no IDEB;  
- Realizar a Reforma Curricular local com ampla participação dos atores educacionais 
privilegiando os aspectos culturais locais sem perder de vista o conhecimento universal e as 
diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC);  
- Premiar as famílias e crianças que obtiverem os melhores resultados escolares, especialmente 
em língua portuguesa e matemática;  
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- Premiar as melhores escolas com melhoria de desempenho em aprendizagem, bem como os 
professores envolvidos em processos de aprendizagem exitosos;  
- Adotar novas tecnologias e estratégias que desenvolvam habilidades nos campos da 
informática, através de aplicativos e jogos virtuais produzidos com os estudantes. 

3. Gestão democrática e valorização do magistério  

- Implementar em todas as escolas, e fazer funcionar, as instancias coletivas de decisão como: os 
conselhos escolares, grêmios estudantis e conselhos de classe, escolha das direções, e promover 
a participação da comunidade escolar em reuniões públicas com a presença do titular da 
Secretaria Municipal de Educação 
- Estabelecer agenda e mesa de diálogo permanente com as instâncias coletivas que defendem 
os trabalhadores da educação procurando saídas para os problemas que atingem as categorias 
educacionais;  
- Ofertar programa de formação continuada aos professores voltado para os problemas de 
aprendizagem dos alunos municipais;  
- Garantir as progressões de todos os profissionais da educação em suas respectivas carreiras, 
especialmente e prioritariamente àqueles que estão em vias de aposentadoria;   

4. Gestão compartilhada e controle social 

- Utilizar os aplicativos populares criando grupos de acompanhamento e controle social sobre os 
gastos municipais;  
- Descentralizar decisões financeiras dotando as escolas de autonomia para solucionar pequenos 
problemas do cotidiano;  
 - Promover a reunião em grupos de aplicativos entre técnicos educacionais da SEMED e 
professores e diretores escolares em uma troca de experiências sobre os principais problemas 
de cada unidade escolar;  
 - Estimular a participação de pais e responsáveis em grupos de aplicativos específicos que tratam 
do desempenho escolar das crianças e avaliar as condições de oferta da alimentação escolar 
servida nas escolas;  

5 - Educação em tempos de pandemia  

- Estabelecer junto à comunidade escolar protocolos e medidas de proteção no retorno às aulas 
a todos envolvidos para evitar novas ondas de contágio do Coronavírus naqueles ambientes; 
- Adequar e equipar os ambientes escolares para atender aos novos requisitos de saúde pública 
e evitar contágio pelo Coronavírus; 

6 - Macapá livre do analfabetismo: 

- Desenvolvimento de um programa de alfabetização tardia para que nenhum macapaense, 
independentemente de sua idade, classe social, gênero fique sem saber ler e escrever. 

 

- SAÚDE 

DIAGNÓSTICO 

As fragilidades na gestão das ações de saúde do município, afligem o dia-a-dia do cidadão, 

seja pelo difícil acesso aos serviços de saúde da Atenção Primária à Saúde (APS), desde as visitas 

domiciliares pelas Equipes de Saúde da Família (ESF), que apresentam lastimável baixa cobertura de 

apenas 44,5%, aos exames de apoio diagnóstico laboratorial, serviços de reabilitação motora, 

estimulação precoce, agendamento oportuno às consultas das especialidades, acompanhamento 
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por equipe multiprofissional às pessoas com problema na saúde mental, o Centro de Atenção 

Psicossocial Infantil (CAPSi), e, ausência total na oferta de exames radiológicos.  

A população apresenta a prevalência de adoecimento e morte por doenças 

cardiocirculatórias, câncer, violências e acidentes e doenças do período perinatal, como as quatro 

principais causas de morte na capital do estado do Amapá.  As mortes por causas evitáveis se 

configuram em níveis elevados há alguns anos. As Mortalidades materna e infantil elevadas não 

apresentam regressão em sua linha de tempo. A assistência ao pré-natal de qualidade não se 

configura um indicador presente, pois existem 63,3% das mulheres de Macapá que não realizam 

pré-natal completo. A APS de Macapá não realiza triagem auditiva nos recém-nascidos. 

Falha das estratégias de captação precoce de grávidas no primeiro trimestre de gravidez, 

refletindo no alto índice de sífilis na gestação, culminando com os elevados números de sífilis 

congênita na população de recém-nascidos, que necessitam de internação prolongada.  

O município conta com apenas 01 (uma) unidade de UBS Fluvial para atender as 50 

comunidades existentes nesse território. Para a população de ostomizados, existe a precária 

distribuição de correlatos (bolsas de ostomia, sondas, bolsas coletoras de urina).  

Relativo ao modelo de gestão, as unidades de saúde de Macapá não possuem normas e 

rotinas institucionalizadas, construídas por sua equipe técnica conforme sua realidade local.  Não 

há participação da comunidade local no processo de avaliação institucional, assim como não valoriza 

a participação dos profissionais das equipes na análise crítica dos processos de trabalho assim como 

nas tomadas de decisões da unidade. A perda das informações dos pacientes/usuários, impede o 

registro da história de saúde e doença do usuário para que esteja disponível para todos os 

profissionais para acompanhamento do paciente, facilitando um diagnostico a partir da 

identificação de onde vive, como vive, quais seus antecedentes.  

Programa Saúde na Escola, o PSE, foi avaliado pelo MS como desempenho de ruim a regular, 

demonstrando mais uma vez a não priorização na atenção ao processo de desenvolvimento do 

pequeno cidadão. Não há uma única Academia da Saúde gerenciada pela SEMSA. O município não 

aderiu ao programa Saúde na Hora, que viabiliza horário alternativo para o cidadão que não pode 

comparecer ao serviço de saúde em horário comercial, por motivos diversos, mas que precisa de 

uma alternativa para cuidar de sua saúde 

 

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS  

1. Utilizar tecnologias digitais e de informação em saúde para fortalecer o planejamento das ações 
em saúde no âmbito do atendimento e da gestão em saúde:  

A Atenção Primária à Saúde é organizada através da prestação de diversos serviços, além de 22 
ações, estratégias e programas, todos eles oficiais e interligados ao governo estadual e federal 
através de sistemas de informação. Todas as atividades executadas na Atenção Primária serão 
informadas via sistemas de informação próprios com dados atualizados, objetivando aumentar 
os repasses de recursos financeiros ao município. A informatização das unidades de saúde, com 
equipamentos e rede de internet de qualidade, proporcionará avanços na inserção de 
informações, melhorando a produtividade e, portanto os repasses para o Fundo Municipal de 
Saúde.  De grande importância também, será instituído o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), 
viabilizando acesso às informações dos pacientes de qualquer unidade de saúde municipal, para 
os profissionais das diversas categorias. Utilizar a tecnologia digital para ampliar o processo de 
monitoramento das ações de saúde executadas junto à população, viabilizando a análise e 
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reformulação de planejamento, incluindo as relacionadas à pandemia pelo Sars-CoV-2 e suas 
complicações. 

2. Implantar o modelo de gestão compartilhada na assistência à saúde de Macapá:  

A Gestão Compartilhada se dará pela criação de aplicativos digitais para permitir interação 
permanente entre a população, profissionais e a gestão. Tal estratégia de gestão permitirá 
identificação de possíveis falhas nos serviços em tempo oportuno e será a norteadora para a 
gestão adotar medidas saneadoras, permitindo a melhoria necessária, com agilidade. O processo 
de trabalho, neste cenário, se ajusta de maneira contínua, valorizando o profissional e a 
população usuária, ao serem escutados pela gestão.  

3. Ampliar o acesso aos serviços de competência da Atenção Primária à Saúde e garantir a 
resolutividade na assistência:  

As ações da Estratégia de Saúde da Família e os serviços prestados pelas equipes da Atenção 
Básica nas UBS têm demonstrado grande fragilidade em seus resultados. Dentre os principais 
indicadores de saúde de uma população, as taxas de mortalidade materna e infantil, o controle 
das doenças arteriais crônicas, a realização de pré-natal completo e a cobertura populacional 
pela ESF, estão bem abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde na pactuação feita com 
estados e municípios.  
A ampliação do número das Equipes de Saúde da Família, a qualificação das ações dos Agentes 
Comunitários de Saúde, que passarão a usar equipamentos adequados para registrar in loco as 
informações a serem inseridas no sistema de SIS-AB, permitirá agilidade na execução dos serviços 
necessários, recorrendo ao apoio diagnóstico de forma precoce, chegando ao diagnóstico e 
tratamento oportuno, impedindo assim, que o problema de saúde do cidadão e da cidadã  se 
prolonguem para a cronicidade ou morte, diminuindo as altas taxas de morbi-mortalidade por 
doenças e agravos evitáveis.  Para tal feito, será criado o Centro de Apoio Diagnóstico de Imagem 
e Análises Clínicas, tornando fácil acesso a estes serviços, que emitirão resultados por meio digital 
para o cidadão e para as unidades de saúde. Para enfrentar os graves problemas de morbi-
mortalidade materna e infantil, será criado o Centro de Referência em Atenção à Saúde da 
Mulher e da Criança, com equipe multiprofissional especializada em cuidar da mulher em seu 
período fértil, no pré-natal acompanhado desde o primeiro trimestre da gravidez, período de 
extrema importância para a saúde materna e fetal, identificando precocemente possíveis 
agravos, intervindo adequadamente no problema, minimizando ou evitando o número de partos 
prematuros que tem as infecções como principal desencadeador; além de cuidar das 
necessidades das crianças no período mais importante de seu desenvolvimento humano, a 
Primeira Infância. O serviço odontológico será qualificado com material adequado, para atender 
melhor ao cidadão. A saúde mental, em grande expansão da sua demanda para a população e 
profissionais, será organizada para ampliar o acesso a este atendimento, atualmente, limitado. 

4. Reorganizar a rede municipal de saúde na atenção básica e média complexidade a partir da 
qualificação de regulação e fluxogramas:  

A Atenção Básica de Macapá não assumiu responsabilidades que são de sua competência 
gerencial. Desde 2001, o município de Macapá foi habilitado para a gestão plena de saúde 
municipal, mas de fato, isso não aconteceu; a Prefeitura de Macapá vem pactuando com o Estado 
os serviços que o município deveria realizar. A Prefeitura de Macapá devolveu recurso do MS 
destinado a construção de uma UPA municipal, não assumindo a gestão deste serviço de grande 
necessidade para a população. As unidades básicas de saúde não possuem protocolos clínicos, 
os fluxogramas que existem, são frágeis em sua execução. As consultas de especialidades serão 
ampliadas em variedade e número e passarão a ser reguladas de forma online. A assistência 
farmacêutica será fortalecida, hoje está precária, muito aquém da necessidade da população, 
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pois não distribuem correlatos como as sondas para os ostomizados, cujo número cresce na 
capital, bem como a distribuição de medicamentos controlados de uso contínuo, para pessoas 
que convivem com problemas em sua saúde mental, que ficam desassistidos, causando 
interrupção no tratamento. 

5. Qualificar as ações dos Programas de promoção da saúde, prevenção de doenças e de 
reabilitação existentes. 

A qualificação profissional através da educação permanente será construída pelos profissionais, 
ouvindo a demanda dos serviços, iniciando pelo processo de acolhimento do cidadão nas 
unidades de saúde. O atual perfil de saúde das pessoas do território macapaense ainda precisa 
melhorar muito nas diversas etapas do cuidado. A permanência de indicadores importantes que 
revelam a saúde da população comprometida, que não melhoram há vários anos é a 
comprovação da não eficiência das ações desenvolvidas, apesar do empenho dos profissionais, 
porém a ausência de equipamentos de trabalho e suporte tecnológico, o desgaste dos 
profissionais se acentua e os indicadores não melhoram de forma sistemática. Da mesma forma, 
será criado o Programa de Referência em Saúde do trabalhador Municipal, como demonstração 
de que é essencial cuidar da saúde de quem oferece serviços ao munícipe de Macapá. 

 

- ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DIAGNÓSTICO 

A Constituição Federal de 1988 prevê o tripé da Seguridade Social do Estado Brasileiro, 

constituído pela Seguridade Social, Saúde e Assistência Social. Em 1993 é instituída a Lei nº 8.742/93 

- Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS, que trouxe os parâmetros da gestão descentralizada e as 

responsabilidades dos entes federados, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. O Sistema 

Único da Assistência Social em Macapá, conta com equipamentos para atendimento na Atenção 

Básica, na Média Complexidade e Alta Complexidade, essas unidades são onde os serviços sócio 

assistenciais, programas e projetos são realizados. 

A Política Pública de Assistência Social, está organizada pelo Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) e o órgão responsável pela execução das ações é a Secretaria Municipal de Assistencial 

Social – SEMAS. Esta política é referenciada por meio de Resoluções aprovadas pelo Conselho 

Municipal de Assistencial Social – CMAS, colegiado paritário entre governo e sociedade civil 

(usuários, trabalhadores, e entidades sócio assistenciais). 

Podemos avaliar a importância do SUAS considerando a variável renda, critério para corte 

ou inclusão de famílias pobres e em extrema pobreza no Programa de transferência de Renda – 

Programa Bolsa Família (PBF) do Governo Federal. No mês de junho de 2020, o Relatório de 

execução do Município de Macapá, informando o número de famílias com renda mensal de até 

meio salário mínimo per capita totalizou 70.000 famílias inscritas no CadÚnico. Se calcular pela 

média de quatro pessoas por família (70.000 X 4) resultando em pelo menos 280.000 pessoas na 

condição de pobreza. É sabido que a vulnerabilidade social envolve outras variáveis, como a 

precariedade de acesso a saúde, moradia, educação, saneamento básico, alimentação, etc. 

A gestão do SUAS no município de Macapá está vinculada a um conjunto de dificuldades e 

desafios, como a gestão do trabalho e a educação permanente, eixo estruturante da implementação 

do Sistema. O que se observa é a ausência de um diagnóstico para definição da real necessidade de 

trabalhadores destinados a execução dos serviços socioassistenciais, visto que o número de 

trabalhadores existente atualmente parece ser insuficiente em relação a demanda. Também falta 

um Diagnóstico Socioterritorial em conjunto com à população e trabalhadores do SUAS. Considerar 
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ainda que o município tem apenas dois Conselhos Tutelares para zelar pelo cumprimento dos 

direitos da Criança e do Adolescente sendo um na zona norte e outro na zona sul da cidade, que já 

se mostram insuficientes. 

 

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS 

1 -Sistema Único de Assistência Social – Proteção e Respeito pelas Famílias e Indivíduos em 
situação de Vulnerabilidade Social (Serviços da Proteção Básica, Serviços da Proteção Social 
Especial – Média Complexidade, Proteção Social Especial – Alta Complexidade) 

- Garantir que os Centro de Referencias de Assistência Social (CRAS) sejam a presença pública da 
assistência social em seus territórios, articulado com a rede privada de serviços socioassistêncial 
para efetividade e completude no enfrentamento das situações de vulnerabilidade; Implantar 
CRAS Volante para referenciar famílias das comunidades rurais com difícil acesso ou com 
população dispersas, como comunidades tradicionais e ribeirinhas. Garantir que os Centros de 
Referência Especial de Assistência Social – CREAS seja a referência em seus territórios para quem 
tem seus direitos violados: famílias, indivíduos; adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de prestação de Serviços à Comunidade (PSC); 
pessoas com deficiência e pessoas idosas; ampliar o número de CREAS para a cobertura em 
territórios onde as pessoas não tem acesso a estes serviços; Melhorar a qualidade dos serviços 
ofertados para pessoas em situação de rua (CENTRO POP); Implantar o serviço de proteção em 
situação de calamidade pública e de emergências, com apoio e proteção à população atingida 
com oferta de alojamentos provisórios, em parceria com Defesa Civil, Órgãos e serviços públicos 
municipais, organizações não governamentais; Implantar o serviço de residências de “Famílias 
Acolhedora”, para acolher crianças e adolescentes, afastados da família por medida de proteção; 
Melhorar o serviço de acolhimento provisório e excepcional para adolescentes (Casa Abrigo) em 
situação de risco pessoal e social, por determinação do poder judiciário, por requisição do 
Conselho Tutelar, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Todos os 
programas e serviços devem garantir a Intersetorialiade e a Integração com as demais políticas 
públicas do município, articulada a rede a socioassistencial. 

2 - Formação Continuada para Aprimoramento Profissional  

- Formação permanente e continuada de todos os trabalhadores do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS, assegurando práticas democráticas e participativas e o aprimoramento da 
qualidade dos serviços sociassistenciais; Capacitação na utilização da Tecnologia da Informação 
e Comunicação de todos os trabalhadores do SUAS, adicionando novas possibilidades para a 
condução dos serviços socioassistenciais, democratizando a gestão e ampliando a cidadania; 
Valorização dos trabalhadores do SUAS com o Plano de Cargo, Carreira e Salários. 

3 - Transferência de Renda Para Famílias Pobres e em Extrema Pobreza com garantia de Segurança 
Alimentar e Nutricional 

- Garantir o planejamento das ações intersetoriais e territorializadas para apoiar as famílias 
beneficiadas pelo PBF e BPC na superação de suas vulnerabilidades, gerando oportunidade para 
mulheres e homens das famílias que são beneficiadas dos programas sociais para que tenham 
acesso a programas solidários de empreendedorismo, trabalho e renda, com a inclusão de 
iniciativas que oportunize maior autonomia, potencialize as suas habilidades, resgate as práticas 
de quintais produtivos, com a criação de pequenos animais, canteiros com hortaliças e plantas 
frutíferas; Apoio a Agricultura Familiar, com a compra de produtos da agricultura familiar e 
doação para as entidades que prestam serviços socioassistências que atendem pessoas em 
situação de insegurança alimentar e nutricional; Cestas Nutricionais para atender mulheres 
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gestantes em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar e nutricional durante o pré-
natal; Restaurantes Populares para atender trabalhadores formais e informais de baixa renda, 
desempregados. 

4 - Conselho Tutelar – “Porta de Entrada Para garantida de Direitos da Criança e Adolescente” 

- Integrar e articular a Rede de Proteção à criança e ao adolescente aos serviços da Proteção 
Social do SUAS com as ações dos Conselhos Tutelares; Garantir a recomendação do Conselho 
Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) a expansão de novos Conselhos 
Tutelares para cada 100 mil habitantes. 

5- Participação com Empoderamento dos Usuários  

- Estimular e ampliar a participação dos usuários em fóruns, conselhos e outros espaços de 
participação popular e o exercício do controle social deve ser uma estratégia permanente, 
garantindo acesso a informações e orientações sobre serviços, programas, projetos, benefícios e 
transferência de renda, no âmbito da Política Pública de Assistência Social, em linguagem clara, 
simples e acessível para a defesa do protagonismo e da autonomia dos usuários sobre as práticas 
de caráter clientelista, vexatório ou com intuito de benesse ou ajuda. 

 

- CULTURA 

DIAGNÓSTICO 

A ausência de políticas públicas relativas a cultura não permite o fortalecimento da cadeia 

produtiva, mantendo um processo permanente de sazonalidade nas ações voltadas ao segmento 

cultural. Essa característica limita o desenvolvimento de um mercado cultural efetivo, com geração 

de resultados financeiros e impacto nos indicadores sociais, já que em Macapá se encontram a 

maioria absoluta dos fazedores e fazedoras de cultura do estado. Faltam por exemplo incentivos e 

apoio para expandir as possibilidades criadas no âmbito da “Cultura Digital”, como em pesquisa e 

desenvolvimento cultural-educacional via redes sociais, da internet, livros e manuais eletrônicos, 

para o compartilhamento e difusão da produção artística local. 

As ações desenvolvidas no município de Macapá encontram-se pulverizadas e 

desarticuladas, contando com investimentos limitados, sendo que os recursos do município estão 

voltados única e exclusivamente para a promoção de eventos, em especial as datas comemorativas 

de calendário permanente de eventos. A gestão atua em cenário de promoção de eventos 

periódicos, sem uma visão estratégica em longo prazo, em detrimento de ações voltadas a 

promoção da cultura, como política pública municipal, sustentada em um ambiente de 

planejamento participativo e gestão compartilhada, institucionalizada, responsável e transparente.  

Para as ações da Fundação Municipal de Cultura, conta exclusivamente com o aporte dos 

recursos oriundos do gabinete da Prefeitura, com baixa execução orçamentária-financeira (em 

torno de 0,46% da execução financeira do município), comprometendo de sobremaneira qualquer 

atuação estruturada das ações culturais. Também não consegue ampliar as possibilidades para 

captação de recursos por meio de parcerias público-privadas, articulação de emendas 

parlamentares e iniciativas para alcançar patrocínios diversos. É necessário em parceria com a 

comunidade artística e cultural, apoiar a elaboração de projetos construídos a partir da realidade, 

desafios e potencialidades locais.  
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PROPOSTAS PRIORITÁRIAS 

1 - Efetivação do Sistema Municipal de Cultura, composto pelo Plano, Fundo e funcionamento do 
Conselho Municipal de Cultura, buscando criar percentual mínimo para orçamento da cultura 
dentro da LOA e outras fontes fiscais alternativas;  
2 - Regulamentação da política de editais com atenção ao zelo técnico-jurídico na seleção e 
contratação de propostas culturais. 
3 - Construção de Centro Cultural de Artes Integradas (multiuso) em Macapá, com sala de 
espetáculos e espaços para formação e desenvolvimento de atividades diversas; 
4 - Criação da Feira do Livro de Macapá (com feira infanto juvenil e atividades diversas da 
literatura, livro e leitura); 
5 - Transformar o Macapá Verão numa grande Virada Cultural do Município (Com criação do 
Festival da Canção Autoral e fortalecimento das demais atividades de outras áreas com maior 
aporte financeiro e modalidades de apresentações artísticas); 
6 - Criar a Virada Cultural da Juventude (na semana do estudante e da juventude, com festival 
jovem da canção, resgate a memória do protagonismo e história juvenil e atividades esportivas); 
7 – Investir na Cultura Digital, com chamamentos para qualificação dos fazedores, difusão pelas 
redes sociais de sua produção e agendas, inclusive criando Centro de Produção Digital em 
articulação com outras áreas da gestão. 

 

- ESPORTE E LAZER 

DIAGNÓSTICO 

São inúmeras as modalidades esportivas realizadas pelos macapaenses, que envolvem uma 

gama de entidades dos diferentes segmentos de esporte e lazer. Se organizam em federações, 

clubes, associações, academias de lutas, escolas, grêmios, escolinhas de futebol, grupos informais, 

instituições de pesquisas acadêmicas, etc., que caracterizam o segmento com inúmeras demandas 

e interesses não convergentes, e que pouco dialogam entre si. Soma-se a isso, o fato de que a 

maioria das modalidades é liderada por voluntários, boa parte não profissionalizado, que contam 

com doações e recursos próprios, normalmente escassos e insuficientes. Em que pesem os 

importantes trabalhos sociais realizados por esses militantes do esporte, junto a crianças e jovens, 

muitos carecem de qualificação profissional, apoio técnico e financeiro para melhor desenvolverem 

suas atividades. 

A COMEL/PMM conta com uma estrutura administrativa inadequada para lidar com toda 

essa demanda e diversidade, carecendo de passar por uma reestruturação que contemple equipe 

de profissionais aptos a captar recursos alternativos ao orçamento municipal. De outro lado, é 

urgente que a instituição faça um cadastro das entidades esportivas, visto o desconhecimento 

reinante sobre quantidade e variedade de entes que realizam atividades de esporte e lazer na 

Capital amapaense, inclusive, reestruturando o Conselho Municipal de Esportes e desenvolvendo 

atividades a públicos específicas como jovens, mulheres, ribeirinhos e terceira idade. 

Apesar da tradição local em relação a esportes marciais e o crescente interesse por outras 

atividades esportivas, notadamente de rua, os macapaenses carecem de espaços adequados para 

as práticas esportivas, fazendo-se necessária a instalação, reforma e adequação de boa parte dos 

equipamentos públicos de esporte e lazer da Capital e seus Distritos e comunidades. 
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PROPOSTAS PRIORITÁRIAS 

1 - Incentivar a população da cidade de Macapá a utilizar a orla da cidade e demais espaços e 
equipamentos já existentes em bairros e distritos, para praticarem atividades de bem-estar, de 
esporte e lazer (em um dia da semana, sábado ou domingo, em horários pré-definidos com o 
apoio da PMM com fechamento do trânsito de um ponto específico);  
2 - Organizar fóruns e palestras para planejamento participativo das ações de esporte e lazer do 
Município de Macapá;  
3 -  Garantir a inclusão no calendário desportivo da COMEL/PMM de eventos esportivos e de 
lazer que se coadunem com as potencialidades e especificidades locais e da sociedade, 
atendendo segmentos como ribeirinhos, índios, idosos, portadores de deficiência, crianças, 
jovens e adultos, com corrida de canoas, jogos indígenas, jogos da 3ª idade, jogos especiais, etc.; 
4 - Promover a regulamentação e o efetivo funcionamento do Conselho Municipal de Esportes 
com a participação da sociedade civil organizada, de entidades de prática e de administração 
esportiva, bem como do Fundo Municipal de Esporte e Lazer. 
5 -  Reestruturar a COMEL, dotando-a de equipe que possa apoiar as entidades representativas 
das diferentes modalidades esportivas, transformando-a em uma ferramenta auxiliar de 
captação de recursos junto a iniciativa privada e nas outras instâncias de Governo. 
 

- SEGURANÇA PÚBLICA 

DIAGNÓSTICO 

Macapá infelizmente desponta como uma das cidades com alto índice de mortes violentas, 

o que se reflete em outras formas de criminalidade como furtos, roubos, depredação de patrimônio 

público e etc., resultando numa sensação de insegurança de parte da população. No caso especifico 

da Prefeitura, a força auxiliar de segurança chamada de Guarda Civil Municipal de Macapá (GCMM) 

foi criada em 2002, pela Lei nº 1.163/2002-PMM, porém é existente de fato desde 1999, com quadro 

oriundo do concurso de 1998. No entanto as legislações e normas correlatas apresentam falhas e 

distorções que têm prejudicado a organização do quadro da mesma, necessitando assim uma 

revisão em todos os diplomas legais existentes.  

Atualmente a GCMM tem seu efetivo no total de 531 servidores efetivos, na grande maioria 

do sexo masculino, divididos entre 47 Inspetores e 484 Guardas, cuja principal atividade de serviço 

é a proteção e zelo do patrimônio público municipal. Possuem postos de atuação em 24 UBS e 35 

Escolas, além destes, são guarnecidos os prédios públicos, secretarias municipais, conselhos 

tutelares, praças e complexos utilizados pelo Município Macapá para serviços destinados a 

população. Existe um problema sério, uma crescente demanda de serviço e a redução de efetivo, 

por morte, aposentadoria, ou aprovação em outros concursos públicos resultando numa grande 

quantidade de guardas que apresentam problemas de saúde em decorrência da elevada carga 

horaria de serviço.  

O efetivo de Guardas e Inspetores do primeiro concurso representam mais que 60% do 

efetivo de guardas ativos, sendo que na eventual com a aposentadoria desses servidores a GCMM 

terá uma redução drástica em seu quadro de servidores. A última turma de concursados que foram 

chamados para assumirem seus cargos efetivos entrou em 2008. Com as demandas em ritmo 

crescente, surgiram às escalas extraordinárias, que compreendem as escolas municipais nos finais 

de semana e feriados. Aliadas as frágeis condições estruturais dos prédios públicos, ocorre a 

fragilização da segurança dessas instituições propiciando as práticas delituosas que acarretam no 

aumento de roubos, furtos, arrombamentos, depredação de patrimônio público, dentre outros.  
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A corporação sente falta de um sistema de segurança mais moderno e eficaz para garantir a 

prevenção de crimes praticados em logradouros públicos. As dificuldades e falhas nas operações do 

setor ocorrem também pela falta de um Plano de Segurança do Município de Macapá com ações e 

projetos integrados entre os órgãos Federais, Estaduais, Conselhos Comunitários de Segurança, 

Conselhos Tutelares, secretarias municipais e entidades relacionadas as atividades do município. 

 

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS 

1 - Realizar estudo das legislações municipais vigentes para a reformulação e implementação do 
Estatuto da Guarda Civil Municipal de Macapá em consonância com a Lei nº 13.022/2014 
(Estatuto das Guardas Municipais do Brasil), a fim de consolidar os Planos de Aposentadoria, de 
Promoção e Progressão e na área de segurança pública.  
2 - Criar e Implementar o Gabinete de Gestão Integrada do Município – GGIM; Conselho de 
Segurança Pública Municipal; e o Fundo Municipal de Segurança Pública visando acessar recursos 
federal, estadual e municipal; 
3 - Regulamentar e reestruturar da Defesa Civil Municipal-DIDEC, Ronda Ostensiva Municipal-
ROMU, Grupamento de Controle de Trânsito GCT, Grupamento Tático de Apoio com 
Motocicleta-GTAM, Grupamento Ambiental-GPA e Divisão de Canil-CANIL; 
4 -  Elaborar o Plano de Segurança do Município de Macapá com ações e projetos integrados 
entre os órgãos Federais, Estaduais, Conselhos Comunitários de Segurança, Conselhos Tutelares, 
SEMAST, SEMED, SEMOB, MACAPÁ LUZ, CTMAC, SEMAM, GABINETE DA PMM, GCMM e ONGs; 
5 -  Criar e Implementar o sistema de informatização e comunicação interligando o 
Monitoramento Móvel à Central de Vídeo Monitoramento, através de ”Call Center” visando a 
modernização do parque tecnológico para garantir a qualidade dos serviços da GCMM na 
prevenção de crimes praticados em logradouros públicos. 
 
 

_______________________________________________________________________________ 

4. GESTÃO PÚBLICA COMPARTILHADA DA ECONOMIA LOCAL SUSTENTÁVEL E 
SOLIDÁRIA PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 

________________________________________________________________________________ 

DIAGNÓSTICO 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o município de Macapá 

apresentou um Produto Interno Bruto (PIB) de 9,9 bilhões, o que representa 64,57% do PIB a preços 

correntes do Estado, de 15,4 bilhões no ano de 2017, sendo que sua economia tem grande 

dependência do setor público (42,3%). Em que pese o maior percentual da riqueza do Amapá se 

concentrar na Capital, os dados da Pesquisa de Orçamento Familiar – POF (2017/2018, IBGE), 

mostraram que 261 mil pessoas viviam em situação de insegurança alimentar no município.  

Esse quadro vem sendo agravado pela omissão dos gestores públicos e, mais recentemente, 

pela pandemia Covid 19. As evidências se mostram nas ruas da Macapá, pelo fechamento de grande 

número de empresas e de postos de trabalho, com o desemprego assustando e atingindo 

principalmente os mais jovens. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua – 

PNADC - 1˚Trimestre de 2020, divulgada em julho, mostra que mais de 240 mil pessoas estavam 

sem trabalho no Estado, sendo que 56,5% (140 mil) residem no município de Macapá. Esse quadro 
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se reflete no aumento da taxa de informalidade, atualmente de 47,23%, sem que os poderes 

públicos municipal e Estadual, tenham uma política de inclusão desse segmento econômico. 

No tocante ao turismo, em 2014 o PIB hoteleiro de Macapá foi de pouco mais de 129 

milhões, sendo que retrocedeu para em torno de 38 milhões, em 2018, uma queda de 70,3%, 

segundo apurou o Censo do Turismo de Macapá 2018. O reflexo se faz sentir pela diminuição do 

número voos e de passageiros, por falta de uma política inteligente de incentivo fiscais para manter 

as companhias aéreas operando no Aeroporto de Macapá.  

O Censo Agropecuário 2017 (IBGE), demonstrou que o Estado possui 8.507 estabelecimentos 

Agropecuários, e destes, 21,5% no município de Macapá (1.828) e que, 82,1% dos ocupantes das 

terras, são agricultores familiares. Ainda de acordo com esta publicação, 85% não receberam 

serviços de Assistência Técnica e 95% não acessaram crédito. Produtos importantes da 

sociobiodiversidade como o açaí, a castanha, pescado e oleaginosas, bem como oriundos do 

agronegócio, não tem incentivos para serem processados, perdendo-se oportunidades de gerar 

renda e trabalho. 

Para fazer frente a essa dura realidade, é urgente capacitar os jovens e adultos para inseri-

los no novo mercado de trabalho, cada vez mais tecnológico. É fundamental dialogar com o setor 

produtivo para fomentar vocações, tais como a produção inteligente de produtos da floresta, da 

verticalização da produção agropecuária, do empreendedorismo, a produção de alimentos, 

incentivos as indústrias criativas e de tecnologias de informação, de fortalecer o turismo, os arranjos 

produtivos locais e de zelar pelo meio ambiente. É vital a inclusão dos mais pobres, e com essa 

perspectiva priorizamos a estruturação e apoio às ações de uma política de economia solidária em 

base comunitária, articulada de maneira transversal, multissetorial e sustentável, a partir do uso do 

poder de compra do município, de outras esferas da administração pública e da iniciativa privada, 

para dinamizar a economia local. 

 
 

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS 

1. Criar o Banco do Povo Municipal 

Para executar um programa de microcrédito produtivo orientado e solidário aos 
empreendedores populares, ao microempreendedor individual (MEI), as micro e pequenas 
empresas. Também irá implantar o SINE Municipal, que fará a intermediação digital entre os 
compradores e os prestadores de serviços, gerando oportunidades de trabalho e renda para 
trabalhadores autônomos. 

2. Estabelecer o programa de compras governamentais e apoiar o Comércio Justo 

Uma forma de fomentar a economia local, ampliando os efeitos do PNAE e PAA, com implantação 
do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) que permite comprar pescado e outros produtos de 
origem animal. Contempla ainda uma incubadora de negócios populares, principalmente grupos 
de mulheres e as unidades de produção associativas autogestionárias, relacionadas a economia 
sustentável popular e solidária. Realizar a Feira Itinerante da Economia Solidária, destinada ao 
comércio por empreendedores populares de artesanato, alimentação e costura, entre outros. 
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3. Programa de Apoio à produção familiar  

Fortalecimento das ações de Assistência técnica à agricultura familiar e estimular a agroecologia. 
Manutenção constante dos ramais para escoamento da produção. Revitalizar as feiras livres do 
município e distritos. Promover os canais alternativos de comercialização dos produtos da 
agricultura familiar e da sociobiodiversidade, como a Feira do Produtor Digital, num ambiente de 
negócios virtuais.  

4. Implantar a Zona Especial de Negócios 

Aproveitando os incentivos da Zona Franca Verde, da ALCMS e locacionais do Município para 
implantar uma Zona Especial de Negócios, destinada a fomentar a bioeconomia, priorizando a 
industrialização de produtos da sociobiodiversidade como açaí, pescado e oleaginosas, bem 
como do agronegócio. Implantação do terminal de cargas e passageiros no Canal do Jandiá. 

5. Programa Açaí Ouro Negro 

Contempla um conjunto de ações para o desenvolvimento da cadeia produtiva do açaí, tais como: apoio 
ao manejo sustentável dos açaizais e incentivo à industrialização; fomento à certificação; capacitação 
operacional e gerencial; qualificação em boas práticas de fabricação nas amassadeiras, como o 
branqueamento do açaí; acesso a crédito e criação do “Mercado do Açaí” no Santa Inês. 

6. Promover a economia criativa 

Incentivar a criação de negócios digitais, através de parceria público privada para apoiar 
ecossistema voltado para incubadora de startups. Incentivo para jovens profissionais 
desenvolverem soluções ou aplicativos para resolver problemas da sociedade, baseados em 
plataforma open source. A equipe vencedora será premiada com bolsas de incentivo a pesquisa 
e aproximação com a empresa de tecnologia da informação, visando o desenvolvimento 
profissional.  
Promover a “cultura digital’ conectada ao circuito cultural de Macapá, apoiando o ciclo do 
Marabaixo, o Carnaval, a Festa Junina, o aniversário da cidade, o Macapá Verão, o Festival do 
Equinócio, os festivais gastronômicos, musicais e dança, teatrais e religiosos, visando gerar 
oportunidades de trabalho e renda. 

7. Implantar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social 

As questões de interesse público serão debatidas neste Conselho composto por representantes 
de todos os segmentos. Dialogar sobre o desenvolvimento da cidade é uma tarefa que 
transborda a administração pública e deve ser feita com todos aqueles que, diariamente, lutam 
por uma Macapá mais desenvolvida. 

8. Criar um mapa bucólico das comunidades ribeirinhas de Macapá 

Valorizar e apoiar aquelas que tenham potencial para hospedar pessoas fomentando o turismo 
rústico. Ampliando os mecanismos de hospedagens e aumentar a renda das famílias da região e 
usar o Marketing digital (Criar um site dirigido aos turistas, com dicas de restaurantes, eventos, 
shows, hotéis, etc.). 

9. Construção ou Revitalização de espaço para a criação de Pavilhão Turístico em Macapá  

Espaço voltado para a realização de eventos artísticos e culturais, feiras, exposições, congressos 
etc., com galerias, lojas e restaurantes.  
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_______________________________________________________________________________ 

5. GESTÃO PÚBLICA COMPARTILHADA DO TERRITÓRIO E MEIO AMBIENTE 

________________________________________________________________________________ 

 

DIAGNÓSTICO 

A gestão ambiental municipal envolve competências de três instituições, a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente (SEMAM), a Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística (SEMUR) 
e o Bioparque da Amazônia Arinaldo Gomes Barreto. Os principais problemas identificados e que 
demandam soluções urgentes da administração municipal são: 1) a falta de licenciamento ambiental 
municipal on line; 2) a falta de uma política socioambiental para as áreas úmidas de Macapá e, 3) a 
gestão inadequada de resíduos sólidos e orgânicos do município. Isso tudo aliado à limitação de 
recursos financeiros para investimentos nas estruturas, que tragam melhorias de atendimento ao 
público, bem como à ausência de renovação do quadro técnico, por falta de concurso público. 

Com isso, o empresário que precisa licenciar suas atividades no município não consegue 
acompanhar o andamento de seus processos, já que o mesmo não é on-line, obrigando-o a ir 
pessoalmente na Secretaria para acompanhar o processo ou pagar para que alguém o faça. Essa 
forma de tramitação de processo pode ocasionar diversos problema para a gestão pública, como a 
maior demora na tramitação de processos, perda de documentos, facilidade para efetivação de 
ilícitos, dentre outras. Entre as vantagens do licenciamento ambiental digital, temos a transparência 
e redução de custos, sendo que o usuário pode acompanhar seu processo de onde estiver e estimar 
quando finalizará. 

No tocante às áreas úmidas, o município carece de uma política que trate de forma adequada 
o ambiente e a população envolvida, que se encontram abandonadas social e ambientalmente. A 
ocupação desordenada das áreas de ressacas é o exemplo mais evidente, onde prevalece condições 
de insalubridade e vulnerabilidade dos moradores, em contraste com a degradação os recursos 
ambientais. Também se observa a falta de políticas municipais direcionadas à qualidade da água das 
principais bacias hidrográficas de Macapá (Igarapé da Fortaleza e a do rio Curiaú), assim como dos 
canais da cidade, limitando-se apenas às esporádicas ações de limpeza dos mesmos. 

Quanto à falta de uma política de gestão adequada de resíduos sólidos e orgânicos do 
município, fica evidente que a gestão municipal tem se preocupado apenas com a coleta dos 
resíduos sólidos, sem nenhum processo de seleção, destinados o aterro municipal de Macapá, 
diminuindo sua vida útil. A implantação de um Programa de Coleta Seletiva, cria oportunidades de 
pequenos negócios, gerando renda e trabalho as famílias envolvidas com a reciclagem de resíduos, 
como aumenta vida útil do aterro, pela diminuição do volume do material descartado. 

 

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS 

1. Modernização, Transparência e Controle Social do Licenciamento/Monitoramento Ambiental:  

Proporcionar acompanhamento on-line dos processos de licenciamento ambiental do município, 
assim como das licenças ambientais emitidas. Atualizar os procedimentos internos e normativas 
das atividades de baixo impacto ambiental ou de baixo potencial poluidor; 
Fortalecimento do Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Macapá (CONDEMA) e do 
Grupamento Ambiental da Guarda Civil. 
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2. Conservação das Áreas Úmidas e da Qualidade da Água implantando os Programas:  

- Gestão Compartilhada das Áreas de Ressaca, com uso de tecnologia social de fossas sépticas 
biodigestoras, seguindo também orientações e atualizações de dados do Zoneamento Ecológico-
Econômico Urbano das Áreas de Ressaca; 
- Preservação das Nascentes (olhos d’água) e Matas Ciliares das Bacias do igarapé da Fortaleza e 
do rio Curiaú;  
Promover a Gestão Compartilhada dos Canais de Macapá, com ênfase para os canais do 
Beirol/Pedrinhas, do Jandiá e Igarapé das Mulheres; 

3. Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos: 

Implantar o Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, atendendo as diretrizes da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, inicialmente de materiais recicláveis e resíduos orgânicos; 
Fomentar a geração de pequenos negócios, da bioeconomia e da economia criativa, a partir da 
reciclagem de resíduos sólidos e/ou orgânicos 
Implantar a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) na Prefeitura Municipal de 
Macapá, com a adoção de ações sustentáveis no ambiente do trabalho das instituições públicas 
municipais. 

4. Educação Ambiental e Comunicação Popular: 

Programa de Educação Ambiental Crítica, nas modalidades Formal e Não Formal, 
instrumentalizando grupos sociais à essencial qualidade de vida urbana e rural; 
Implantar o Projeto Quintais Vivos nas Escolas municipais, a partir de um diálogo intergeracional 
(crianças com a população da terceira idade) sobre plantas medicinais, aromáticas, alimentícias 
(convencionais e não convencionais - PANCs) e ornamentais nos quintais do entorno da escola; 

5. Áreas Verdes, Biodiversidade e Qualidade de Vida, com os programas: 

- Gestão Compartilhada de praças públicas, rotatórias e calçadas de Macapá, objetivando uma 
adequada intervenção, por meio do controle social do poder público municipal nesses espaços; 
- Arborização Participativa Urbana de Macapá, a partir de estudos técnicos de preferência com 
espécies nativas, assim como a criação do cinturão de áreas verdes de Macapá; 
- Cientista Cidadão, que visa por meio de aplicativo o levantamento e registro da biodiversidade 
das áreas verdes e aquáticas do município de Macapá; 
Criar o Projeto Que bicho é esse?, para aproximar alunos/as e população em geral da produção 
científica, acerca da biodiversidade do Bioparque da Amazônia e das APAs da Fazendinha e do 
Curiaú. 

6. Cidade Resiliente, com os programas; 

- Macrodrenagem de Macapá, com captação de recursos para investimentos na redução de riscos 
de enchentes e melhor qualidade de vida da população que sofre a influência dessas áreas (canais 
e/ou áreas de ressacas e de várzeas); 
- Mitigação e Adaptação a Eventos Extremos do município de Macapá, com a elaboração de 
Planos de Contingência para Defesa Civil, fortalecendo a governança do risco de desastres para 
gerenciar situações de crise e aderir à campanha "Construindo Cidades Resilientes", em parceria 
com o Governo Federal e com a organização “Cidades Unidas e Governos Locais”; 
- Orla Compartilhada, como forma de fortalecer as atividades mais variadas, seja na água ou fora 
dela, como: prática de esportes, lazer e entretenimento, bares e restaurantes, integrando a 
outros programas municipais e iniciativas da sociedade civil.  
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Promover parcerias público-privadas (PPP) para projetos de saneamento ambiental, restauração 
de nascentes e matas ciliares, turismo sustentável, conservação de logradouros públicos, dentre 
outros, de Macapá; 

7. Bioparque da Amazônia 

Tornar o Bioparque da Amazônia em uma referência de Conservação e Estudos da 
Biodiversidade, por meio de parcerias com instituições de pesquisa e de ensino superior e a 
criação de Programas de Educação e Pesquisas para a conservação e produção/exploração 
sustentável da biodiversidade; 
Construir o Aquário Municipal; 
Implantar o Espaço Estação Ciência, direcionado ao público infanto-juvenil. 
 

_______________________________________________________________________________ 

6. GESTÃO PÚBLICA COMPARTILHADA DE INFRAESTRUTURA, ORDENAMENTO E 
MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADE 

________________________________________________________________________________ 

DIAGNÓSTICO 

Conforme o IBGE, em Macapá, apenas 8.8% de domicílios urbanos tem vias públicas com 

urbanização adequada, quanto há a presença de bueiro, calçada, rampa para cadeirante, 

pavimentação e meio-fio. Com uma extensão que se aproxima dos 900 km de vias urbanas, existem 

cerca de 560 km (62%) de pavimento asfáltico que parece uma “colcha de retalhos”, e precisam de 

manutenção em condições razoáveis. Outro esforço necessário, é buscar recursos para pavimentar 

os cerca de 340 km (38%) de ruas e avenidas ainda não pavimentadas. 

A prioridade estabelecida pela atual gestão ao uso das vias por veículos, em detrimento aos 

modernos conceitos de mobilidade das cidades, cujo foco deve ser a melhoria do transporte 

coletivo, a construção de calçadas, rampas a cadeirantes, ciclovias e ciclofaixas, que ampliam a 

mobilidade e humanizam a cidade, não têm sido tratadas de forma a refletir qualquer avanço mais 

significativo.  

A atual política habitacional do executivo municipal restringe-se ao Programa Minha Casa 

Minha Vida, do governo federal. Por outro lado, a recente ocupação do solo pela especulação 

imobiliária, voltada para condomínios fechados destinados a população mais abastada, diminui as 

áreas destinadas às classes populares. Com investimentos cada vez mais escassos e alterações de 

acesso ao projeto do governo federal, pela população de baixa renda, é necessário que o município 

busque alternativas realistas, para combater o crescente déficit habitacional, estimado em mais de 

20.000 moradias. Atenção especial se deve ter sobre as áreas de ressaca da cidade, de ocupação 

consolidada, onde cerca de 16% da população (IBGE 2010) reside e a única infraestrutura de 

mobilidade é o complexo de pontes. 

O transporte coletivo urbano, outro grande instrumento de promoção da mobilidade, 

enfrenta a maior e mais prolongada crise desde meado dos anos 90 do século passado. Cartelizado 

e irregular, pois nos últimos 20 anos não houve nenhum processo licitatório para concessões ou 

permissões do serviço por parte das empresas prestadoras. O atual gestor municipal vê passarem 

os oito (8) anos de gestão com as tarifas sendo decididas na justiça comum, numa estratégia bem 

sucedida dos empresários, que tem aumentado o valor da tarifa muito acima da inflação. Em 1º de 

julho de 2013, o valor da passagem era R$ 2,30 e atualmente está fixada em R$ 3,70. Ocorre que, 

entre 1º de julho de 2013 e 30 de julho de 2020 o índice IPCA de inflação - índice no qual deve se 
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basear o reajuste anual das tarifas pagas pelos usuários do sistema de transporte público coletivo – 

cresceu 43,83% enquanto o reajuste da tarifa foi de 76,19%, ou seja, são 32,36% a mais que o índice 

inflacionário. 

Contrasta com esse quadro, o sucateamento dos veículos, paradas de ônibus insuficientes e 

inadequadas, ausência de terminais de integração e tarifas onerosas quando comparadas ao poder 

aquisitivo da população usuária, horários não cumpridos, bem como atendimento extremamente 

irregular em bairros populares afastados do centro.  

 

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS 

1. Programas de pavimentação asfáltica e de pavimento em blocos articulados de concreto 

Conforme a localização e tráfego, estabelecer política adequada de calçamento, transformação 
de vias congestionadas de mão dupla em mão única, como forma de organizar o fluxo de veículos, 
permitindo instalação de ciclofaixas e de ciclovias em vias estratégicas, reduzir os espaços 
excessivos de estacionamento em vias saturadas (como é o caso da Av. Procópio Rola e outras 
do centro da cidade), construção de pontes sobre os canais que cortam a cidade e obras de 
macrodrenagem.  

2. Infraestrutura para as áreas de ressacas de ocupação consolidada 

Realizar intervenções permanentes, executando obras de passarelas em concreto ou madeira, 
bem como, ampliando o número de acessos entre a parte inundada e a área firme, pavimentar 
os principais acessos e aproximar as linhas de ônibus desses espaços.  

3. Infraestrutura viária para resolver pontos de congestionamento de tráfego 

Focando inicialmente em três obras prioritárias: duplicação da ponte sobre o Canal do Jandiá; 
Instalação de Elevado em Concreto, na confluência entre Rodovia JK e Av. Hildemar Maia, e 
construção de acessos viários entre a rodovia Norte Sul e bairros na área sob sua influência. 

4. Reduzir o déficit habitacional 

Preferencialmente investindo em lotes urbanizados por parte do poder público. Tal solução é 
mais rápida e menos onerosa do que a construção de conjuntos habitacionais e é uma solução 
eficaz, já implantada em Macapá por governos do PSB. Outra solução é criar as ZEIS – Zonas 
Especiais de Investimento Social, contempladas por política de zoneamento e uso do solo, 
destinadas a investimentos em habitação à população de baixa renda. 

5. Gestão Compartilhada do transporte coletivo urbano 

Priorizar a aplicação da Lei 12.587/2012 (Lei da Mobilidade Urbana), que define os 
procedimentos do processo licitatório, o que trará um novo e melhor sistema de transporte 
coletivo. Outros tipos de transporte também favorecem a mobilidade, como o Mototáxi, que será 
apoiado e fiscalizado para melhorar esse transporte individual, definindo e instalando pontos 
pela cidade e atuando para capacitação desses prestadores de serviço e dos usuários quanto à 
segurança. Propõe-se ainda, realizar estudos e criar a legislação para instituir o Táxi 
Compartilhado. Do mesmo modo, o sistema de bicicletas e patinetes compartilhadas, com 
serviço privado a ser fomentado pela prefeitura, para que Macapá tenha um sistema de 
transporte com variados serviços, como modo de melhoria da mobilidade urbana.  
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_______________________________________________________________________________ 

7. GESTÃO PÚBLICA COMPARTILHADA DE AFIRMAÇÃO DE DIREITOS 

________________________________________________________________________________ 

 

- Criança e Adolescente 
DIAGNÓSTICO 

 
Um levantamento do Ministério Público do Trabalho (MPT) identificou em Macapá mais de 

três (3) mil denúncias relacionadas ao trabalho infantil. De acordo com o órgão, a capital concentra 

56% dos casos no estado, representando o maior índice entre as capitais na região Norte, segundo 

o MPT. No total, segundo o ministério, são mais de 3,1 mil crianças e adolescentes de até 12 anos 

que estão em condições de trabalho infantil. 

A quantidade de denúncias de abuso e violência sexual feitas por telefone aumentou durante 

a pandemia do novo Coronavírus, em que o "fique em casa" virou regra, segundo o Conselho Tutelar 

de Macapá. O crime de violência sexual gera abalos na saúde mental da vítima, podendo provocar, 

a longo prazo, abuso de drogas e depressão. 

 

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS 

1 - Articular via Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho-SEMAST ações conjuntas com 

instituições não governamentais para o enfrentamento do trabalho infantil, na perspectiva do 

fortalecimento de vínculos; 

2 - Viabilizar pelos CREAS/SEMAST a busca ativa de crianças e adolescentes envolvidos no trabalho 

infantil e exploração sexual, através de atividades pedagógicas realizadas por Educadores Sociais no 

contra turno escolar; 

3 - Elaborar o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra crianças e adolescentes, 

articulado com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e SEMAST; 

4 - Articular junto à SEMSA e SESA o tratamento e acompanhamento de crianças e adolescentes 

envolvidos com álcool e drogas; 

5 - Viabilizar junto a SEMSA e SESA o tratamento e acompanhamento de crianças e adolescentes 

com transtorno mental. 

 

- Juventude 

DIAGNÓSTICO 

O exercício de cidadania para a juventude é desafiador, mediante articulação e gestão de 

iniciativas abrigadas nas diferentes esferas de governo (federal, estadual e municipal). Existe a 

necessidade da elaboração de um Plano a fim de orientar as ações e programas para a juventude 

por um período a longo prazo. Por meio dele, diretrizes, objetivos, ações, metas e orçamento 

deverão ser assegurados, visando atingir a eficácia desejada na agenda inclusiva do governo 

municipal em relação às políticas públicas de juventude. É notório a falta de políticas públicas que 

http://g1.globo.com/ap/amapa/cidade/macapa.html
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
http://g1.globo.com/ap/amapa/cidade/macapa.html
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abrangem os jovens, em nossa cidade. A coordenadoria de Juventude, sem autonomia financeira, 

tem orçamento apenas para sua manutenção. Dotada de um quadro de pessoal precário, esta fica 

impossibilitada de desenvolver e articular ações 

Diante desse cenário, torna-se necessário e urgente promover um grande resgate da 

produção acumulada em torno das políticas de juventude no âmbito local, no que diz respeito tanto 

à conceituação do tema como ao mapeamento da própria trajetória de sua aplicação na gestão 

governamental. Assim, é fundamental elaborar um balanço histórico, político e prospectivo, que 

leve em conta o quanto e de que formas as políticas públicas para esses sujeitos se transformaram 

na última década, identificando dinâmicas e processos que marcaram o período. Da mesma forma, 

reconhecer o papel do município nesse contexto, a fim de identificar quais os desafios a serem 

enfrentados e que novas agendas podem ser alavancadas nos próximos anos. 

A falta de espaços para a Juventude é uma das principais carências deste segmento. Espaços 

para a prática esportiva, de cultura e lazer são bastantes escassos, principalmente em relação as 

periferias, já que as ações de reforma de praças são direcionadas para o centro da cidade. Outro 

aspecto negativo é a total ausências de estímulos para geração de emprego e renda para os jovens. 

O município não dispõe de nenhum programa abrangente de capacitação profissional e ações que 

visem o empreendedorismo juvenil e muito menos dispõe de linhas de crédito para estimular os 

jovens para empreender. 

 

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS 

1 - Criação do Complexo Municipal da Juventude, um espaço que poderá criado onde o Centro de 

Artes e Esportes Unificados está situado, destinado parcialmente ao desenvolvimento de políticas 

para a juventude. 

2 - Construção de uma arena multiuso esportiva destinada totalmente a juventude.  

3 - Realizar as Olimpíadas da Juventude; 

4 – Implantação do Bilhete Único para jovens entre 15 a 29 anos que estudam em escolas públicas; 

5 – Estabelecer programas de Capacitação Profissional que estimulem negócios criativos. 

 

- Mulheres 

DIAGNÓSTICO 

Historicamente, as mulheres, têm sido privadas do exercício pleno de direitos humanos e 

têm sido submetidas a abusos e violências, com expressivos índices no próprio núcleo familiar. As 

mulheres têm tido um papel de grande relevância nas lutas sociais para a garantia de direitos 

humanos que buscaram colocar na agenda a violência doméstica, os direitos sexuais e reprodutivos, 

direitos sociais específicos à mulher, a violação de sua integridade física e psicológica, entre outros 

temas, vem sendo colocadas por esses movimentos nas pautas de discussões internacionais nas 

Nações Unidas e no âmbito nacional.  

Apesar da importância do trabalho da mulher para a economia local, ainda falta 

reconhecimento através da justa remuneração. Observa-se localmente fragilidade na execução de 

Políticas Públicas para Mulheres, em parte decorrente da falta de um mecanismo institucional que 
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exista de fato e de direito para efetivação das Políticas Públicas Afirmativas de Direitos, de 

preferência com autonomia política, financeira e administrativa. 

 

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS 

1 – Criação da Secretaria Municipal de Políticas para mulheres com orçamento próprio para sua 
autonomia financeira, a fim de garantir a efetivação de políticas públicas de participação e 
mobilização para o fortalecimento de uma Cultura igualitária e combate a todas as formas de 
violência contra as mulheres, ao sexismo, lesbofobia e racismo, bem como defender o respeito a 
diversidade cultural, religiosa, geracional, feminismo na velhice, orientação sexual e a identidade de 
gênero; 

2 – Garantir atenção as Diretrizes da Saúde sexual e reprodutiva das Mulheres com Deficiência; 

3 - Inclusão do projeto das Parteiras Tradicionais na atenção básica da saúde (Capacitação, Kit 

Parteira)  

4 - Criar Abrigos para mulheres vítimas de violência do Município de Macapá e distritos;  

 

- Pessoa Idosa 

DIAGNÓSTICO 

O envelhecimento humano é um dos principais desafios para a sociedade atual e 

notadamente na capital do Estado. É necessário que o Poder Público seja sensibilizado para esse 

contingente populacional que é bem expressivo em Macapá, seja urbano ou rural. Garantir que a 

velhice e o envelhecimento sejam processos orientados e bem assistidos, e que o aumento da 

expectativa de vida seja acompanhado por ganhos na qualidade de vida, reforça a demanda por 

políticas públicas e a distribuição dos recursos disponíveis.  

Para planejar os passos e chegar a este cenário ideal é necessário a implantação e 

implementação de políticas públicas permanentes de assistência, principalmente quando as famílias 

não têm como contribuir e dar a atenção devida aos seus velhos durante o dia. 

 

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS 

1 - Implantação e implementação de Modalidades de Atendimento à Pessoa Idosa: Centro de 

Cuidados Diurnos para a Pessoa Idosa (idosos atendidos no horário comercial) e Projeto de Família 

Acolhedora ou do Apadrinhamento de Pessoas Idosas  

2 - Reativação do Centro Arte e Vida da Terceira Idade - (Grupo de Idosos vinculados à Prefeitura). 

 

- Pessoa com Deficiência 

DIAGNÓSTICO 

Pela Lei Brasileira de Inclusão, "Pessoa com Deficiência é aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, intelectual, ou sensorial, as quais, com interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições 
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com as demais pessoas." No Brasil tal conceito abrange os seguintes grupos: deficiência visual - 

pessoas cegas e com baixa visão; deficiência auditiva - pessoas surdas bilateral (congênita e-ou 

adquirida); deficiência intelectual - pessoas que possuem intelecto abaixo da média, associada à 

grande dificuldade nas tarefas de comunicação, socialização, cuidados pessoais, etc; deficiência 

física - pessoas que possuem ausência ou amputação de um ou mais membros do corpo, 

comorbidades motoras, nanismo, etc.  

Assim, depreende-se que a deficiência está vinculada, em maior ou menor grau, no meio 

ambiente e social, e não, no déficit sensorial, motor e intelectual do indivíduo. A partir desta 

conclusão, torna-se necessário a organização dos espaços urbanos e arquitetônicos, dos sistemas 

de transportes, de comunicação e informação, a fim de que possam estar acessíveis, ou seja, livres 

de quaisquer barreiras que impeçam ou dificultem a execução e o bom desempenhos de suas 

tarefas diárias. Portanto, ACESSIBILIDADE, de maneira efetiva, é a principal estratégia para 

promoção da Igualdade de Oportunidade e de uma Sociedade verdadeiramente inclusiva 

Em média cerca de 24,5% da população possui algum tipo de deficiência, estimando assim 

que no Município de Macapá sejam em torno de 120.000 pessoas com deficiência, nos mais diversos 

tipos e graus, perpassando por todos os grupos sociais, étnicos, gênero, todas as faixas etárias, etc. 

No âmbito da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Macapá, encontra-se na a maioria 

dessas políticas de acessibilidade estão no âmbito da  Coordenadoria Municipal de Mobilidade e 

Acessibilidade Urbana (CMMAU), vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Habitacional (SENDURH), o que se revela inadequado para a complexidade dos desafios.  

 

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS 

1 - Instituir órgão de gestão da política de atenção das pessoas com deficiência no Município de 

Macapá, a fim de garantir os Direitos Humanos dessas pessoas, tendo como principal estratégia a 

promoção da acessibilidade e da igualdade de oportunidade, articulado, transversalmente, com os 

demais setores da Prefeitura de Macapá.  

2 - Assegurar e ampliar a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas creches e 

escolas municipais haja vista que, tal atendimento é reconhecido como Modalidade na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por meio da organização de salas ambiente, professores 

qualificados e em quantidade suficiente para atender a demanda, recursos didáticos pedagógicos 

adaptados e acessíveis, cuidadores, intérpretes de LIBRAS, etc.  

3 - Efetivar o funcionamento do Centro de Reabilitação Municipal, nas quatro áreas de deficiência: 

visual, auditiva, intelectual-transtorno do espectro autista, física.  

4 - Incentivar, por meio de ações efetivas, a prática do paradesporto, promovendo a inclusão das 

pessoas com deficiência através do esporte.  

5 - Elaborar e implantar o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana do Município de 

Macapá, considerando o tema da ACESSIBILIDADE como eixo central, tanto nos estudos técnicos 

quanto nas audiências públicas.  
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- Igualdade Racial 

DIAGNÓSTICO 

Ao longo dos últimos anos foram poucos os avanços na política antirracista e de promoção 

da igualdade racial na cidade de Macapá. Dados do monitor da violência no estado do Amapá 

apresentam números alarmantes do aumento de mortes violentas, onde a grande maioria são 

jovens negros. Outro fator que deve ser destacado é o empobrecimento da população, agravado 

pela Pandemia, que tem entre as famílias negras, as principais vítimas no processo de perda de 

poder aquisitivo. As desigualdades sobre a situação do negro enquanto ocupação e desocupação se 

aprofundam, quando analisamos particularmente as taxas. Nesse contexto, se verifica a 

necessidade de políticas específicas de enfrentamento mais orientada, integrada e compartilhada, 

que apontem a minimização dos conflitos sociais e ao combate dos homicídios de mulheres negras. 

A percepção é de que temos pouca ou nenhuma política efetiva no combate ao racismo 

estrutural. A Lei de cotas em concurso público, Projeto de Lei (PL) nº 001/2018 aprovada pela 

câmara municipal, surte pouco efeito quando não se há concursos. O Conselho Municipal de 

Promoção da Igualdade Racial (Comigualdade) mostrou uma ação tímida e pouco efetiva na 

construção de uma pauta contra o racismo estrutural. Enquanto que o IMPROIR – Instituto 

Municipal para a Igualdade Racial, também é muito limitado. Existe a necessidade de uma política 

mais efetiva de estruturação do conselho e da Lei de cotas na prefeitura visando a superação do 

racimo estrutural na cidade de Macapá. 

 

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS 

1 - Implementação efetiva do estatuto da igualdade racial, com acesso à educação, saúde, 

habitação, trabalho, segurança e seguridade; 

2 - Apoio e defesa no processo de demarcação de terras de comunidades quilombolas tradicionais;  

3 - Efetivação da Lei de Cotas em concursos municipais; 

4 - Política de valorização das identidades e das culturas de tradição negras, popular e dos coletivos 

de jovens urbanos, principalmente no âmbito de peças publicitárias; 

5 - Implementação efetiva das leis 10.639/03 e 11.645/08, que tratam da obrigatoriedade do ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no currículo da Educação Básica; 

6 - Estruturação do conselho de Promoção da Igualdade Racial de Macapá e do IMPROIR. 

 

- Orientação Sexual 

DIAGNÓSTICO 

Nacionalmente existem iniciativas e políticas para superar a discriminação e violência contra 

a população que se auto afirma como Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), e 

em 2019, foi criado o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência LGBTfóbica qua ainda tem 

poucas adesões nos poderes públicos. Uma das prioridades do segmento junto ao Governo Federal 

é obter dados estatísticos sobre a violência, por meio dos Relatórios Anuais de Violência LGBTfóbica, 

com uma leitura mais qualitativa, que pode ser baseada nos dados dos Disque Direitos Humanos.  
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No atual ciclo político, em que a chamada “Pauta dos Costumes” busca encobrir a existência 

e problemas da população LGBT, não faltam maus exemplos, sendo o Brasil “o país que mais registra 

crimes letais contra essa população no mundo”. Os homicídios contra LGBT são, em geral, “crimes 

de ódio" e um grave problema de saúde pública por vitimizar jovens, principalmente os 

transgêneros.  

Assim mulheres lésbicas e bissexuais podem sofrer diversos tipos de violência em função de 

sua orientação sexual, desde agressões físicas, verbais e psicológicas, até estupros corretivos (que 

pretendem modificar a orientação sexual da mulher). Mulheres transexuais também se tornam 

alvos de preconceitos e agressões múltiplas, e ainda lidam com violências dentro de instituições, 

como as que ocorrem no ambiente de trabalho e nos serviços de saúde. Esses crimes precisam ser 

enfrentados pelo poder público, que se inicia pela criminalização da homofobia e de elaboração de 

políticas públicas que diminuam a cultura do ódio e disseminem o respeito à diversidade. 

Ocorre ainda uma grave exclusão no mercado de trabalho de parte da população LGBT, é 

necessário ir em busca de alternativas, como um programa voltado para estimular a 

Empregabilidade com a finalidade de priorizar inicialmente as populações de travestis e transexuais. 

O Município de Macapá deve criar um instrumento da escuta para o levantamento qualitativo de 

demandas que tragam o segmento para o digno exercício da cidadania e estimule a formalização de 

parcerias para a implementação de iniciativas que permitam a inclusão.  

 

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS 

1 – Formular programas de mediação de conflitos, que envolvam Educadores, alunos, pais e 
comunidade, como estratégia de combater a violência escolar, principalmente aquela motivada por 
preconceito em relação à orientação sexual e de gênero; 

2 – Garantir que os critérios de concessão de benefícios habitacionais respeitem as especificidades 
da comunidade LGBT, dando prioridade para travestis, transexuais e transgêneros, profissionais do 
sexo, assim como a inclusão nestes programas de famílias homo parentais e casais em união estável; 

3 - Criar, adequar e viabilizar o funcionamento do ambulatório municipal para travestis e 
transexuais, promovendo capacitação aos profissionais de saúde e o corpo administrativo das 
unidades de saúde para o entendimento das questões referentes à Saúde mental da população 
LGBT frente às vulnerabilidades específicas dessa população, e Testagem de DST/HIV/AIDS nas 
regiões distantes da área central da Cidade de Macapá, além de garantir horários de testagem nos 
períodos diurnos e noturnos, melhorando o acesso; 

4 - Reconhecer empresas que respeitem e promovam a Diversidade no Ambiente de trabalho; 
promover a inclusão da juventude LGBT nos programas Governamentais de capacitação para o 
trabalho, bem como garantir incentivo fiscal para empresas e estabelecimentos que contratem 
pessoas Travestis e Transexuais para suas atividades profissionais, criar o selo “Essa empresa apoia 
a Diversidade”, certificando Estabelecimentos preparados para atender o público LGBT a partir de 
uma capacitação sobre Combate à lgbtfobia e Promoção da Cidadania LGBT; 

5 -– Criar chamadas públicas para a realização – nos equipamentos culturais existentes – de eventos, 
publicações e manifestações artísticas e culturais que tratem da cultura LGBT e promovam a 
conscientização, valorização, preservação e difusão desta e que os existentes já englobem a 
temática LGBT e estimular parcerias junto a Coordenadoria Municipal de Esportes para criar 
atividades conjuntas e combate ao preconceito; 
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Organização: 

Carlos Henrique Schmidt 

José Reinaldo Picanço 

Jucinete Carvalho de Alencar 

Coordenadores temáticos 

Gestão Pública Modernizada e Compartilhada: José Ramalho de Oliveira 

Gestão Compartilhada da Tecnologia da Informação e Comunicação – Cidade Digital e Conectada: 

José Alípio Diniz de Moraes Júnior 

Gestão Pública Compartilhada da Garantia de Direitos Sociais:  

Educação: Adalberto Carvalho Ribeiro 

Saúde: Maribel Nazaré dos Santos Smith Neves 

Assistência social: Ely Almeida 

Cultura: José Miguel de Souza  

Esporte e Lazer: Saulo Ferreira Amaral 

Segurança pública: Jeova dos Reis Silva 

Gestão Pública Compartilhada da Economia Local Sustentável e Solidária para Geração de Trabalho 

e Renda: Sávio José Peres Fernandes 

Turismo: Romaro Antônio da Silva 

Gestão Pública Compartilhada do Território e Meio Ambiente: Grayton Tavares Toledo 

Gestão Pública Compartilhada de Infraestrutura, Ordenamento e Mobilidade Urbana, Habitação e 

Acessibilidade: Ruy Smith 

Gestão Pública Compartilhada de Afirmação de Direitos:  

Mulheres: Lucinete Correa Tavares 

Criança e Adolescente: Inailza Barata  

Juventude: Eulálio Martins Reis 

Pessoa Idosa: Socorro Borges 

Pessoa com Deficiência: Steve Wonder e McDonald 

Igualdade Racial: Neucirene Almeida de Oliveira 

Orientação Sexual: Edem Ferreira dos Santos 


