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APRESENTAÇÃO 

Com muito orgulho o PT junto com as diversas forças sociais apresenta o Programa de Governo da candidatura do Prof. Marcos, 
Prefeito do PT e do Vice-Prefeito Geovane do Município de Macapá. 
 

Este Programa traz Propostas, diretrizes, projetos e valores para governar Macapá nos próximos quatro anos. Ele oferece uma 
visão de futuro da cidade e expressa como Macapá se desenvolverá nos âmbitos urbanístico, econômico, social, cultural e 
ambiental. Apresenta proposta e solução a problemas imediatos e indica caminho do futuro. Resgata a importância do 
planejamento, com o objetivo de iniciar um novo ciclo na história política e administrativa da cidade e evitar que o espontaneísmo 
e a especulação continuem norteando a construção de uma cidade caótica e desequilibrada de forma permanente. Propõe um 
governo ousado ao apresentar soluções inovadoras que busca uma redefinição urbanística, econômica, cuidante e social para 
Macapá.  
 

O que iremos construir com este Programa ‘Modo Petista de Governar’ é uma concepção de cidade educadora, que debateremos 
com toda a sociedade nesta eleição e que construiremos juntos, de forma democrática no governo, a partir da vitória de Marcos 
e seu Vice e das forças políticas e sociais que apoiam nosso candidato. 
 

A construção deste Programa é orientada pela convicção de que só a participação democrática será capaz de enfrentar os graves 
problemas que a cidade de Macapá acumula. Centenas de militantes, técnicos, especialistas, ativistas, filiados ou não em partidos, 
estão participando dos eixos que discutem e ajudam a elaborar este Programa. Queremos agradecer a todos os que estão 
participando deste processo pela dedicação e pelo exemplo de compromisso cívico que deram à cidade, neste tempo de 
pandemia. 
 

O reflexo do momento, em que se tenta isolar o PT é uma oportunidade de reafirmar o nosso projeto, o nosso programa, a nossa 
caminhada. Muito do que essa cidade desfruta hoje em termos de investimento, políticas e programas sociais de sucesso, só foi 
possível porque tivemos um governo do PT no Brasil, senão nós não teríamos a metade dos investimentos sociais que temos hoje 
na cidade e no campo. 
 

Marcos está disposto a enfrentar essa candidatura. Isso é importante. Isso é a primeira coisa, no PT se tem liberdade. O Prof. 
Marcos vem demonstrando uma coragem ímpar, porque a gente conhece o caráter das pessoas nos momentos difíceis e não nos 
momentos fáceis. E ele está indo a campanha em um momento difícil para fazer o confronto, a resistência e, principalmente 
defender o legado e o projeto que nós temos para o país. Ele sabe que o único julgamento político num sistema presidencialista 
é o julgamento das urnas, não tem outro. 
 

Mas, Macapá precisa mudar e os macapaenses querem mudança. Querem um prefeito que lidere a cidade rumo a um novo projeto 
que, temos certeza, está sendo sacramentado neste Programa. Querem um prefeito ativo, enérgico, que projete a cidade no Brasil 
e no Mundo. 
 

Este prefeito será o Prof. Marcos que, junto com as forças sociais que o apoiam, construirá a unidade da cidade de Macapá rumo 
a um futuro melhor.  
 

Macapá, setembro de 2020 
Diretório Municipal do PT 
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1. INTRODUÇÃO  
 
 
Este PROGRAMA apresenta as principais propostas do candidato Prof. Marcos para a administração municipal no período 2021-
2024. O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a partir de várias experiências em gestões petistas e não petistas 
ao longo de vivências de companheiros e companheiras em vários setores públicos de diversos governos, de movimentos e 
segmentos sociais, com mais destaque, ao Modo Petista de Governar. 
 
O candidato propõe implementar um novo Modelo de Gestão na administração municipal executando projetos estruturantes em 
serviços a população, com resultados positivos nas diversas áreas do Governo. 
 
O Modelo de Gestão que será implantado, terá foco em instrumentos de planejamento e acompanhamento de metas, e 
sustentado numa disciplina de execução. Nossa equipe vem coletando e analisando dados para a concepção de soluções para a 
cidade no curto, médio e longo prazos, soluções que levarão a cidade e o município como um todo a atingir um posicionamento 
compatível com a sua importância no Brasil. 
 
Este programa de Governo representa um modelo de gestão de alto desempenho e reflete o pragmatismo e o idealismo do 
candidato. As propostas contemplam objetivos e projetos com envergadura e complexidade que demandarão uma administração 
dedicada e competente, muito próxima e conhecedora das necessidades dos macapaenses. Prof. Marcos já se orgulha dos 
primeiros trabalhos da equipe de estudos sobre este Programa de Governo que foi discutido com a sua presença constante, do 
Vice-Prefeito com à população, e se compromete a liderar, com motivação e empenho, a próxima etapa do desenvolvimento do 
Amapá. 
 
As propostas e ações, neste Programa, objetivam a melhoria da cidade e seus entornos, no atendimento ao público. Para tingir os 

objetivos estratégicos do PT para as eleições 2020 se apresentam os Sete Eixos para a elaboração das Diretrizes do Programa de 

Governo Municipal que representam à síntese da elaboração programática do Partido dos Trabalhadores.  

Aqui estão destacados os seguintes Eixos: 1: Coparticipação Popular e Cidadã e Controle Social: Orçamento Participativo, 

Conferências, cultura democrática e transformadora na vida pública; 2: Desenvolvimento Urbano e Rural com Ecoeconomia 

Solidária como fator de geração de trabalho, renda e promoção da igualdade social; 3: Políticas sociais e garantia de direitos – 

Segurança Publica, Educação, Saúde, Cultura, Mulheres, Juventude, Crianças e Adolescentes, Idosos, Deficientes, Combate ao 

Racismo e Lgbtfobia; 4: Gestão Cuidante-Ética, Democrática e Eficiente; 5: Gestão Compartilhada/democrática/biocrática do 

Território, Acessibilidade e Direito  à Cidade; 6: Afirmação de direitos: raça, gênero e orientação sexual; e 7:  Planejamento e 

Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Tributária-Tributos sociais- Iptu Vede. Plano Plurianual. Financiamento da Ação 

Pública. Todas estas políticas terão como Eixo Central a Transição Ecológica para o Século XXI, e estão entrelaçados com a VIDA 

em abundância para todos os Seres da VIDA e Educação Centrada na VIDA. 
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2. CONCEPÇÃO E PAPEL DO GOVERNO DO POVO NA INTERFACE COM A QUESTÃO DA AMAZÔNIA E DO BRASIL. 
 

2.1 Ideias entrelaçados com a VIDA em abundância para todos os Seres da VIDA e Educação Centrada na VIDA, e Centralizada 
na Transição Ecológica para o Século XXI. 
 

O desafio da sociedade passa pelo enfrentamento e superação do modelo de desenvolvimento fundado em combustíveis fósseis 
para um modelo baseado na sustentabilidade econômica, social e ambiental. Isto quer dizer que a busca da equidade social deverá 
estar articulada com um modelo de economia que inclua a parte da sociedade aos bens da terceira revolução científica e 
tecnológica em curso, preservando a condição necessária de se viver na Amazônia. 
 

Este objetivo só poderá ser enfrentado se houver uma cooperação sistemática entre sociedade civil e governos fundada em uma 
nova concepção de governabilidade que tem na governança o fio condutor de governo que formula, decide e executa ouvindo e 
contando com a colaboração da sociedade organizada ou não.  
 

Um novo governo para Macapá com sintonia fina com esta concepção de gestão participativa do poder público, está reafirmando 
em seu programa de governo o compromisso com estratégia que permitam a parceria entre governo e sociedade  em ações 
relacionadas à saúde, segurança, educação, saneamento básico, geração de emprego e renda, cultura, meio ambiente e 
diversidade. Só uma ação conjunta de governos e sociedade  poderá enfrentar os macros problemas relacionados à busca da 
sustentabilidade econômica, social e ambiental.  
 

3. EIXOS NORTEADORES DO PROGRAMA DE GOVERNO PARTICIPATIVO: 
 

3.1 Coparticipação Popular e Cidadã e Controle Social: Orçamento Participativo, Conferências, cultura democrática e 
transformadora na vida pública. 
3.2 Urbano e Rural com Ecoeconomia Solidária como fator de geração de trabalho, renda e promoção da igualdade social. 
3.3 Políticas sociais e garantia de direitos – Segurança, Educação, Saúde, Cultura, Mulheres, Juventude, Criança,   adolescente, 
Idoso, Deficiente, Combate ao Racismo e Lgbtfobia. 
3.4 Gestão Cuidante-Ética, Democrática e Eficiente. 
3.5 Gestão Compartilhada/democrática/biocrática do Território, Acessibilidade e Direito  à Cidade.  
3.6 Afirmação de direitos: raça, gênero e orientação sexual. 
3.7 Planejamento e Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Tributária-Tributos sociais- IPTU Verde. Plano Plurianual. 
Financiamento da Ação Pública.  
 

4. COMPONENTES QUE ORIENTAM E SUSTENTAM A CONSTRUÇÃO DESTE PROGRAMA DE GOVERNO PARICIPATIVO. 
 

• Apresentação: As propostas serão apresentadas para cada área de foco deste Programa de Governo e consiste em um breve 
diagnóstico da área, diretrizes, metas e projetos que a compõem de forma interdisciplinar e transversal. 
 

• Diagnóstico: analisa o avanço e descaso observados na cidade e os principais desafios a serem enfrentados nos próximos anos 
em cada área. 
 

• Diretrizes: apresentam o desdobramento dos Objetivos Centrais do Governo para a área em questão. 
 

• Metas: detalham os objetivos táticos a serem perseguidos em cada área alinhados com as diretrizes. 
 

• Projetos: são as políticas, as ações práticas que, em conjunto, permitirão atingir as metas propostas.  
Para padronizar o detalhamento dos projetos e permitir o entendimento sobre o escopo de atividades proposto, com as seguintes 
informações: 
 

• Situação atual: situação do tema coberto pelo Projeto e motivações para sua implementação. 
 

• Descrição: detalhamento do escopo do Projeto, apresentando, a frente de trabalho que a compõem e a área de cobertura. 
 

• Resultados esperados: é o produto. O impacto que se espera alcançar com a implementação do Projeto. 
 

• Indicadores de desempenho: é Série Histórica. Indicadores a serem acompanhados para avaliar o andamento do Projeto durante 
sua fase de implementação. 
 

5. OBJETIVO: Estabelecer diretrizes e estratégias para execução do Programa de Governo Paritipativo do Município de Macapá, 
que contemple soluções as questões da população de forma democrática, garantindo o desenvolvimento integrado no contexto 
da Amazônia. 
 

6. METODOLOCIA: Método Participativo com Efetividade e Ação.  
 

7. ESTRATÉGIA OPERACIONAL BÁSICA  
 

7.1 Criar o Núcleo de Planejamento Estratégico para pensar e propor soluções aos problemas da cidade e entorno composto pela 
Secretaria de Planejamento e diversas pastas do Governo.  
 

7.2 Implantar o Projeto Zoneamento da Cidade para identificação dos problemas, ordenar por temas e prioridades.  
 

7.3 Atuar de forma integrada com a população na solução dos problemas através do Projeto nos bairros e distritos, visando 
atender a população elegendo prioridade.  
 

7.4 Planejamento estratégico numa visão de curto, médio e longo prazo.  
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PROGRAMAS, PROJETO E AÇÕES DO GOVERNO PARTICIPATIVO 

 

8. PROGRAMA PARA A ÁREA DA SAÚDE  
 

A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes sociais de saúde: alimentação, moradia, saneamento básico, 
transporte, meio ambiente, trabalho, renda, educação, lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde de um 
povo expressam a organização social e econômica do País. As condições que a pessoa nasce, cresce, vive, trabalha e envelhece, 
incluindo o sistema de saúde, a distribuição de renda, poder e recursos em nível global e local, são influenciadas por decisões 
políticas ou individuais determinam a saúde. Os determinantes da saúde consideram os fatores sociais, culturais  econômicos, 
étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam na de saúde e fatores de risco à população.   
 

8.1. Ações que serão Desenvolvidas para a Humanização da Saúde:  
 

Falar em  humanização da saúde aos humanos vem mostrar que em certa medida a saúde está desumanizada e com baixa 
resolutividade, mas aqui se trata de uma aposta ética porque envolve a atitude de usuário, gestor e profissional de saúde  
comprometidos e corresponsáveis, e se refere ao cuidado com a saúde e de atitudes autônomas e direta. A nova gestão propõe 
alterar o modo como pacientes e profissionais interagem entre si, o objetivo é oferecer um atendimento cuidante, unindo atitude 
ética, conhecimento técnico e entendimento do histórico do paciente ao ouvir, compreender, aconselhar e respeitar a opinião, 
queixas e necessidades do paciente. Essas são algumas das características do atendimento  humanizado, uma atenção amorosa 
ao paciente que deve ser exercitada nos ambientes da saúde e da vida, e por conseguinte: 
 

- Agir na prevenção de epidemias com reestruturação da Vigilância Sanitária, a partir de constatação das necessidades levantadas 
e realizar ações preventivas e curativas.  
- Ampliar e articular programas de atenção integral à saúde da população negra, criança e adolescente, idoso, indígena,  LGBT, da 
mulher, do homem, do trabalhador, pessoas com deficiência, DST/AIDS e saúde mental.- Adotar prioridade para investimentos na 
promoção da saúde e à proteção específica da população por local de moradia. 
- Ampliar e fortalecer o atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde.  
- Buscar integração com o governo federal e estadual para melhorar a gestão para o atendimento de urgência e emergência, - 
Captar recursos para melhorar a infraestrutura das unidades de saúde do município.  
- Construir novas unidades de saúde de acordo com o resultado do zoneamento, visando suprir a demanda da população.  
- Criar um programa de marcação eletrônica de consulta na rede municipal de saúde dando um fim às filas.  
- Criar um sistema de ambulanchas para atendimento à população ribeirinha.  
- Desenvolver ações integradas com municípios próximo de Macapá, visando a melhoria do atendimento à coletividade.  
 

8.2. Gestão do Sistema: Modelo institucional de gestão e controle social 
 

- Adotar parceria com entes privados sempre que necessária para a complementação da prestação de ações e serviços, conforme 
previsto na Constituição Federal. 
- Aprofundar o processo de controle social do SUS na gestão do serviço e instituição de processo de gestão participativa; 
- Assumir e estruturar o sistema municipal de regulação do acesso, no serviço do SUS que tenha como missão a assistência no 
município, incluindo os que estão sob gestão do estado, conforme definido nas normas do SUS e previsto no Protocolo de 
Cooperação entre Entes Públicos; 
- Contratar servidores municipais por concurso público, para o quadro de saúde necessários aos serviços; 
 

8.3. Planejamento, organização e avaliação do sistema municipal 
 

- Adotar o planejamento regional integrado e ascendente, e incorporar estratégia e instrumento do planejamento do SUS: Mapa 
de Saúde Regional, Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde com base na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde 
(Renases), na Relação Nacional de Medicamentos (Rename) e no Quadro de Metas;  

- Apoiar a fiscalização da saúde suplementar, a defesa do cidadão quando da sua relação de beneficiário com seu plano privado 
de saúde e as ações necessárias ao ressarcimento dos planos privados ao SUS, no âmbito municipal. 
- Contribuir participando do esforço nacional pela estruturação do SUS, empenhando-se na consolidação da Região de Saúde no 
âmbito municipal; 
 

8.4. Financiamento 
 

- Garantir recursos adequados ao financiamento do sistema municipal de saúde, com participação e compromisso das três esferas 
de governo na elevação das parcelas de recursos hoje transferidas pela União e pelo Estado; 
- Implementar o Fundo Municipal de Saúde, subordinado à Secretaria Municipal de Saúde, cumprindo os regramentos do SUS e 
as determinações dos órgãos de controle. 
 

8.5. Gestão do trabalho e da educação em saúde 
 

- Aprimorar o processo de integração com instituições de ensino superior e técnico, favorecendo a contribuição dessas entidades 
na qualidade da assistência, na educação permanente, na gestão dos serviços de saúde, na programação do plano municipal de 
saúde e no desenvolvimento de pesquisas. 
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- Criar a área responsável pela política de gestão do trabalho e da educação em saúde, que articule as negociações com os 
trabalhadores das Escolas Técnicas do SUS, recuperando toda a experiência acumulada com os Centros de Formação; 
- Criar oportunidades de formação e incorporar a educação permanente como estratégia de aperfeiçoamento institucional da 
gestão e dos processos de trabalho em saúde; 
- Criar plano de carreira para os médicos que atuem no município, garantindo aos profissionais possibilidades de comporem 
jornada de trabalho em diferentes tipos de serviço; 
- Definir política de gestão do trabalho visando a valorização dos trabalhadores da saúde, garantindo salários adequados, ascensão 
profissional segundo planos de carreira, democratização das relações de trabalho, por meio de negociações com entidades 
representativas dos trabalhadores da saúde e fortalecimento da mesa permanente de negociação; 
 

8.6. Estruturação e Desenvolvimento dos Serviços em Rede de Atenção 
 

- Ação intersetorial de promoção da saúde, atuando sobre os determinantes da saúde, segundo o princípio do conceito ampliado 
de saúde e da equidade nas ações. 
- Estruturar a Atenção Primária como primeiro nível de atenção e porta de entrada no sistema, que cubra toda a demanda 
populacional, integrando e coordenando o cuidado; 
- Gestão integrada dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico – regulação e transporte sanitário; 
- Prestar serviço especializado em lugar e tempo adequado, com mecanismo de coordenação e continuidade do cuidado; 
- Sistema de governança único para toda a rede com o propósito de articular as políticas institucionais e desenvolver a capacidade 
de gestão necessária, com participação social ampla; 
- Sistema de informação integrado que vincule os membros da rede, com identificação de dados por sexo, idade, lugar de 
residência, origem étnica; 
 

8.7. Atenção Primária de Saúde 
 

- Adotar formas de jornada de trabalho médico que possibilite a composição da jornada em diferentes tipos de serviço. 
- Ampliar as ações de promoção à saúde com a comunidade, em articulação com áreas de esporte, lazer, cultura, educação, 
assistência social e meio ambiente; 
- Ampliar e garantir acesso aos serviços especializados, contribuindo com a reorganização e operação do complexo regulador, 
visando reduzir o tempo de espera por exames e consultas especializadas; 
- Articular a atenção básica com a atenção pré-hospitalar, com o Hospital de Emergência intra-hospitalares e com a atenção 
hospitalar no processo de estruturação da rede de urgência e emergência; 
- Assegurar a assistência da UBS a todas as pessoas da área de abrangência, eliminando obstáculos a parcelas do território da 
unidade. Desburocratizar e adaptar a UBS e o Programa Saúde da Família ao centro urbano. Moradores nas divisas entre unidades 
podem optar por se matricular na UBS de mais fácil acesso, inclusive por local de atividade; 
 

8.8. Atenção de urgência e emergência 
 

- Desenvolver qualificação permanente da equipe de atenção pré-hospitalar, de urgência e emergência para a assistência em 
saúde mental, para o atendimento aos dependentes de álcool, crack e outras drogas; 
- Ampliar, reformar e fortalecer a rede de urgência e emergência de Macapá, de acordo com o regramentos técnico e apoio 
financeiro do Ministério da Saúde, obtendo os recursos federais; 
- Articular e organizar a rede de urgência e emergência, incluindo a assistência pré-hospitalar; 
 

8.9. Atenção ambulatorial especializada  
 

- Ampliar o horário de atividade dos CAPS Álcool e Drogas CAPSAD, atuando de forma articulada com as unidades de acolhimento 
transitório e os serviços de residência terapêutica, visando a uma ação mais abrangente e integral para os dependentes de álcool, 
crack e outras drogas, bem como para seus familiares. 
- Desenvolver centros de reabilitação e integrar as ações, oferecendo os serviços de reabilitação com equipe multiprofissional em 
unidades polivalentes articuladas e regionalizadas nas redes de atenção municipal e com os serviços sob gestão estadual; 
- Fortalecer os Centros de Atendimento Psicossocial, efetivando a adequada qualificação com capacitação permanente da equipe 
multiprofissional dessas unidades, articulando-os com as UBS integral; 
- Garantir atendimento integral aos problemas de saúde bucal, expandindo os serviços de atenção secundária e terciária, com a 
implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas; 
 

8.10. Atenção hospitalar 
 

- Elaborar e implantar estrutura de cargos gerenciais, técnicos e de apoio, compatíveis com a estrutura organizacional da vigilância 
em saúde; 
- Estabelecer sistema de regulação que garanta agilidade no acesso aos leitos de internação, integrando rede básica e rede de 
urgência e emergência com a assistência hospitalar; 
- Garantir condições adequadas para desintoxicação na assistência aos dependentes de álcool, crack e outras drogas;  

- Iniciar tratativas para municipalizar, com respectiva transferência de recursos financeiros, o Hospital de Emergência sob gestão 
estadual, segundo o princípio legal do comando único em cada esfera de governo; 
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- Otimizar o uso de leitos existentes, organizando a assistência domiciliar, possibilitando a internação domiciliar e trazendo 
benefícios aos convalescentes que estão na fase final de sua recuperação e que podem fazê-lo nos seus lares. Buscar, para isso, o 
apoio técnico e financeiro do Programa Melhor em Casa, do Ministério da Saúde. 
- Promover a articulação interinstitucional entre os órgãos que devem integrar o Sistema Municipal de Vigilância em Saúde; 
 

8.11. Ações e serviços da vigilância em saúde 
 

- Apoiar o Núcleo de Saúde do Trabalhador 
- Concluir o processo de municipalização da vigilância em saúde, incluindo as ações de vigilância sanitária em serviços de saúde 
de alta complexidade, da indústria de medicamentos, de produtos correlatos, de cosméticos e de saneantes. 
- Elaborar e encaminhar à Câmara Municipal a estrutura organizacional para vigilância em saúde, visando adequada execução de 
ações, atividades e serviços para a preservação da saúde no município; 
- Elaborar e implantar cargo gerencial, técnico, apoio, compatíveis a estrutura organizacional da vigilância em saúde, e prover os 
cargos com pessoal qualificado, contratado mediante concurso público; 
 

8.12. Projeto Saúde nas Escolas 
 
 

O Programa Saúde na Escola visa à integração e articulação permanente da Educação, da Saúde e da Assistência Social, e 
proporcionar melhor qualidade de vida do aluno da rede municipal de ensino. O objetivo é contribuir para formação integral do 
estudante, com ações de promoção, prevenção, atenção à saúde, com vista ao enfrentamento de vulnerabilidade que 
compromete o pleno desenvolvimento dos alunos, crianças e jovens. Para isso serão formadas equipes móveis incluindo médicos, 
dentistas, fonoaudiólogos, para realização e avaliação de saúde bucal, ocular e auditiva no aluno da rede municipal.  
 

 

8.13. Diagnóstico de Saúde 
 

• O Programa Saúde da Família, perigosamente vem demonstrando declínio por falta de prioridades e falta na intensa cobertura 
e estratégias.  
 

• A área de Saúde apresenta uma forte demanda por investimentos:  

• A cobertura da atenção básica ainda está aquém do desejado. Ainda há dificuldades para acesso à rede de saúde. 
• Indicadores de saúde básica tais como mortalidade infantil e materna, incidência de tuberculose, mortalidade por neoplasia 
podem ser melhorados, quando se consolidar e ampliar a cobertura de atenção primária com a estratégia Saúde da Família. 
• Há carência da tecnologia de informação para permitir solução inovadora comprometendo a eficiência do atendimento aos 
pacientes e a gestão dos recursos. • Há problemas de regulação de leitos em todas as esferas de saúde pública.  
 

8.14. Diretrizes de Saúde 
 

- Adotar ferramentas tecnológicas de saúde eletrônica para melhorar a qualidade do atendimento à população. 
- Aumentar a expectativa de vida da população, reduzindo as diferenças regionais, de renda e classe. 
- Melhorar a efetividade dos serviços ambulatoriais urgência e emergência através de uma rede de atenção regionalizada e com 
foco na promoção de atendimento rápido e de qualidade. 
- Promover a saúde e prevenir doenças, e seus agravos, com ênfase na informação à população e esclarecimento quanto ao uso 
do sistema de saúde, expandindo os serviços de desospitalização voltados prioritariamente para a população idosa. 
 

8.15. Recuperação da Demanda Reprimida 
 

- Atingir a  cobertura do Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso, aumentando a quantidade de equipes. 
- Garantir atendimento preventivo de saúde a toda população na cobertura de cada programa, construindo e reformando 
Unidades, para reduzir o tempo de espera nas consultas médicas nas UBS. 
 

 

8.16. Saúde e Direitos Sociais 
 

- Ampliar o acesso e divulgar as ações dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e do programa de redução de danos. 
- Implantar programas para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, ações de esclarecimento e prevenção da gravidez 
indesejada voltados para adolescentes e jovens; 
- Promover programa de incentivo às jovens a realizar exame ginecológico ainda na adolescência e primeira juventude; 
- Promover programa de orientação, prevenção e combate à obesidade, integrado à escola e Programa Saúde da Família; 
- Realizar Campanha de Saúde Juvenil para tratar de questões como saúde sexual e reprodutiva, drogas, inclusive para 
esclarecimento, tratamento e prevenção do consumo de drogas. 
 
 

9. PROGRAMA PARA A ÁREA DE EDUCAÇÃO 
 

Uma gestão participativo na educação deve garantir o acesso a escola, equipes, livros, currículo, internet, professor, aulas, lousa, 
sala de aula, carteiras adequadas, e equipamentos que o professor e o aluno precisam para as atividades; melhoria contínua e 
garantias de serviços na escola, com professor bem treinado e dedicação integral, metodologia eficaz, currículo inovador, 
estrutura que garanta a educação ao aluno que não pode se locomover até a escola, esteja eles em casa, hospital, em recuperação 
das drogas, centro de detenção, e forneça uma educação e uma escola inclusiva aos deficientes.  
 

https://www.politize.com.br/drogas-precisamos-falar-dos-mitos/
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Educação sem acessibilidade é excluir o aluno de forma permanente; deve-se garantir acesso e permanência na escola de aluno 
com deficiência; a formação de equipes em educação inclusiva, acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência; que a escola 
ensine bem, tenha uma boa estrutura e um bom currículo; busque estratégias de acompanhamento da gestão escolar e que 
aperfeiçoe o trabalho pedagógico e a aprendizagem do aluno, e invista na qualificação dos professores.  
 

Não deverá haver abandono da escola por questão de vulnerabilidade social da família, condições, em que não se espera que o 
aluno vá à escola e aprenda com fome ou afetado por outras mazelas da miséria, pois o que mais afasta aluno da escola é o laço 
precoce e intensidade inadequada, com o mundo do trabalho. Por isso este Programa está entrelaçado com iniciativas de combate 
à miséria, assistência social, saúde, e programações cultural e esportiva ao longo do ano letivo. A escola deve ser um ambiente 
seguro e participativo, que promova e respeite identidades e se apresente como patrimônio dos alunos, e de sua visão de projeto 
de vida, como uma escola sintonizada com os interesses do aluno e da sociedade. 
 

9.1. Para a Consecução dessas Premissas a Prefeitura deverá:  
 

- Aprimorar o transporte escolar para os alunos da rede municipal, onde se fizer necessário.  
- Considerar a informática e novas linguagens de comunicação, com a formação permanente e a valorização dos educadores, a 
reorientação curricular e os métodos de avaliação como aspectos indissociáveis do processo educacional.  
- Criar Comissões e Conselhos de Bairros e de Distritos para discutir as formas de melhorias na educação do município.   
- Criar projetos e programas de Bibliotecas Interativas e Laboratórios de Informática.  
 
 

9.2. Mais Educação - Educação Integral 
 

9.2.1. Ampliar o Tempo de Permanência do Estudante sob os Cuidados da Escola 
 

- Expandir no município o programa Mais Educação do Governo Federal. Por este programa, no período de contraturno da aula, 
o aluno, sob supervisão e cuidado da escola, irá para Clubes-Escola, biblioteca, exposições, museus, atividades que complementem 
o aprendizado de diversas formas. Esse processo de apropriação da cidade por uma lógica educadora se dará por meio de parcerias 
com o Sistema S, Governo do Estado e a iniciativa privada. Durante o período em que o aluno estiver participando de atividades 
externas, serão garantidos a ele, pela escola, transporte, alimentação e cuidados; 
 

9.3. Qualificar o Tempo de Permanência do Estudante na Escola 
 

- Ampliar a jornada escolar gradativamente, com critério pré-estabelecido e debatido com a comunidade escolar; - Ampliar a 
oferta de alternativas de recuperação dos alunos com dificuldades de aprendizagem; - Ampliar a oferta de ensino de línguas 
estrangeiras, de preferência o espanhol. - Elaborar a matriz curricular com a distribuição das horas previstas no ano letivo; 
- Estimular a pesquisa científica; - Oferta de atividades profissionalizantes; - Oferta de ensino de música e outras artes. 
 

9.4. Requalificando o Espaço Escolar 
 

- Atualizar as bibliotecas e as salas de leitura das unidades escolares; 
- Construir auditórios, quadras poliesportivas cobertas e ginásios poliesportivos; 
- Criar laboratórios de ciências e de artes em todas as escolas que não disponham; 
- Garantir o acesso à internet banda larga em todas as escolas, bem como a modernização das salas de informática. 
 

9.5. Garantir a Acessibilidade e a Permanência do Estudante na Escola 
 

- Criar condições para que as mães adolescentes voltem a estudar; 
- Criar o Programa Escola Toda Hora. 
- Criar um programa de Recreio nas Férias; 
- Garantir ou ampliar o acesso, a permanência, a ida e a vinda para os estudantes com deficiência; 
- Fortalecer no município de Macapá o ProJovem, programa Federal destinado a jovens de 18 a 24 anos que estejam fora do 
mercado formal de trabalho e que não concluíram a 8ª série do Ensino Fundamental; 
- Oferecer alimentação de qualidade, nos termos da Política Nacional de Alimentação Escolar; 
- Oferecer material escolar de qualidade; 
 

9.6. Unificação e Integração 
 

- Articular as escolas em torno do Centro para que elas utilizem seus espaços, e articular os diversos equipamentos públicos com 
a escola, ampliando os espaços para as ações pedagógicas; 
- Construir três Centros de Integração nos próximos quatro anos. 
- Criar um Centro de Educação que integre ou unifique as ações de: 1. incorporação dos pais e alunos na definição do processo 
educacional; 2. articulação da Educação com a Cultura, o Esporte e o Trabalho; 3. mais tempo de permanência do aluno na escola, 
privilegiando a ocupação de equipamento e espaço urbano tais como teatro, cinema, parque, praça; 
 

9.7. Educação Infantil 
 

- Atender novas matrículas na Educação Infantil em rede própria e por meio de parcerias com o Governo Federal, Estadual e 
entidades comunitárias conveniadas. 
- Construção de novos Centros de Educação Infantil, por meio de adesão ao Programa Pró-Infância do Governo Federal; 
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- Unificação progressiva dos Centros de Educação Infantil com a Escola Municipal de Educação Infantil (da creche com a pré-
escola), que passará a atender crianças de zero a cinco anos em um único local; 
- Universalizar o atendimento de crianças na faixa etária de 4 e 5 anos; 
 

9.8. Combate ao Analfabetismo 
 

- Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos (EJA), reabrindo escolas no período noturno e utilizar espaços ociosos no 
período diurno, bem como oferecer atividades culturais, esportivas e de lazer para os alunos; 
- Articular o MOVA com a EJA e integrar estes programas ao Brasil Sem Miséria, para localização desse público de analfabetos e 
analfabetos funcionais. 
- Pensar um Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, criando unidades em cada região, discutindo sobre a inclusão de 
educação profissional nos centros; 
- Rever e ampliar o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos MOVA, do Programa Federal Brasil Alfabetizado; 
- Discutir sobre o currículo da EJA na perspectiva do trabalho e da cultura, nos termos do Proeja do Governo Federal;  
 

9.9. Alfabetização na Idade Correta 
 

- Atuar de forma preventiva, articulando as EMEI e os anos iniciais do Ensino Fundamental, e de maneira reparativa, observando 
a relação existente entre o nível de alfabetização, a idade e o ano cursado. 
- Implementar programa de alfabetização e leitura, articulado com o Ministério da Educação, considerando a integração entre os 
diversos recursos pedagógicos existentes: oralidade, escrita e multimídia; 
- Responder demandas vindas comunidade escolar e promover a alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade; 
 

9.10. Interação Família – Escola 
 

- Criar a função do professor comunitário para articular, a partir da visita do professor na casa do aluno, ações na escola e apoio 
junto a órgãos e serviços públicos, organizações não governamentais, visando implantar uma Rede de Proteção Social.  
- Promover a permanência dos alunos nas escolas e diminuir o distanciamento social entre educando e educador. 
 
 

9.11. Rever a Divisão dos Ciclos de Aprendizagem 
 

- Adequar a rede municipal às Diretrizes Nacionais Gerais para Educação Básica, em função da implantação do ensino de nove 
anos e iniciar ampla discussão com a comunidade escolar sobre a progressão continuada e o ciclo de alfabetização. 
 

9.12. Reorientação curricular 
 

- Articular a educação escolar ao mundo do trabalho e a prática social nas últimas séries do Ensino Fundamental e do EJA; 
- Cumprir a Lei 11.648/08, que dispõe sobre a inclusão no currículo da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 
- Promoção da educação voltada ao progresso científico e tecnológico, com fortalecimento da área de ciências nas unidades 
escolares e incentivo à participação em projetos de iniciação cientifica; 
 

9.13. Valorização e Formação dos Profissionais da Educação 
 

- Criar uma comunidade onde o professor poderá desenvolver conteúdos em grupo e trocar experiências com outros profissionais 
da área no Brasil e no exterior; 

- Fortalecer o Sistema de Negociação Permanente e respeito à Lei do Piso; 
- Garantir a realização periódica e sistemática de concursos públicos de ingresso no magistério; 
- Implantar Política de Saúde para os profissionais da Educação. 
- Implantar polos da Universidade Aberta do Brasil na prefeitura, visando a formação superior dos profissionais da Educação, 
ofertando inclusive mestrado e doutorado, e as seguintes ações: 
 

- Implementar o programa de capacitação dos profissionais da educação sobre a igualdade de gênero e de raça/cor, para o 
combate à discriminação das mulheres e dos negros; 
 

9.14. Presença da rede federal de educação superior e profissional na cidade de Macapá 
 

- Descentralizar a gestão municipal da educação, recriando as coordenadorias de educação em cada subprefeitura; 
- Elaborar um novo regimento escolar para cada escola, que seja democrático e que fortaleça a autonomia das escolas, com a 
efetiva participação da comunidade escolar, e consequente gestão democrática compartilhada. 
- Estimular ao protagonismo juvenil, com a formação dos grêmios estudantis ou assemelhados; 
- Implementar e fortalecimento dos Conselhos de Escolar ou equivalente como ferramentas de participação e exercício da 
cidadania, com as devidas ações de formação política; 
 

9.15. Educação Especial 
 

Para efetivar a educação inclusiva, a Prefeitura implementará ações pactuadas na “Vida Sem Limite”, para promover por com a 
integração e articulação de política, programa e ações, o exercício pleno e equitativo do direito da pessoa com deficiência, nos 
termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, tornando a cidade 
referência educacional para pessoas, com e sem deficiência, serão implantadas as seguintes ações: 
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- Adotar práticas avaliativas e concepção diagnóstica, formativa e processual; 
- Ampliar as matrículas dos beneficiários do Programa de Benefício de Prestação Continuada em idade escolar para universalizar 
o atendimento escolar -- nenhuma criança com deficiência fora da escola; 
- Ampliar o número de escolas acessíveis, com Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão, no que tange à acessibilidade; 
- Articular a escola à Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência para o atendimento integral dos estudantes. 
- Garantir educação bilíngue para surdos; 
- Garantir transporte escolar acessível ao estudante com deficiência e espectro autista para o turno e contraturno; 
 

 

9.16. Rede de Proteção Social à Adolescentes e Jovens 
 

Na cidade de Macapá muitas crianças e jovens estão expostos a situações de violência, vulnerabilidade e risco social, muitas 
vivendo na rua. A política educacional não pode ignorar esta realidade, devendo rever seu papel e transformar as escolas em local 
de inclusão e de emancipação social. Para este setor, a Prefeitura implantará as ações a seguir:  

 

- Assegurar a rede de proteção local formada pelos órgãos públicos e entidades não governamentais e comunidade; 
- Criar o Programa Vivendo, promovendo ações voltadas à prevenção da violência nas unidades escolares. 
- Fomentar a participação e articulação com os Conselhos de Saúde, Habitação, Educação e Meio Ambiente;                       - - 
Proporcionar auxílio psicossocial a crianças e adolescentes vítimas de violência; 
 

9.17. Educação Indígena 
 

O setor de educação indígena deverá ser coordenado por indígenas das diferentes etnias. No governo Prof. Marcos, terá início um 
processo de negociação com as comunidades para a promoção de alterações na estrutura da educação indígena. 
 
 

9.18. Educação Digital 
 

Para desenvolver base virtual de dados, acervo de material didático digital, disponível para ampla acesso aos estudantes e 
professores, em conformidade com as ações voltadas à informática educacional. Serão implantados os seguintes projetos: 
- Academia de Livros Digital; - Alfabetização Audiovisual Inclusiva. - Educando pelo Rádio, TV e outras mídias. - Fomento e apoio à 
pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologias; - Promoção de parcerias com universidades públicas e com o MEC;  - 
Promoção de redes para trocas de informações entre escolas; 
 

9.19. Diretrizes de Educação 
 

- Ampliar o atendimento em creches e pré-escolas, proporcionando um ambiente adequado à criança em seus primeiros anos de 
vida, com reflexo em seu desenvolvimento físico e mental. 
- Capacitar, instrumentalizar e motivar os professores da rede pública municipal de ensino, utilizando novas tecnologias, para uma 
prática mais efetiva no processo de aprendizagem. 
- Construir um processo pedagógico modelo, estabelecendo um padrão de excelência no ensino fundamental, baseado no ensino 
integral e em tempo integral e na educação infantil. 
 

9.20. Saúde nas Escolas 
 

A maioria dos alunos da rede municipal de ensino, que concentra grande parcela da população carente, não tem acesso a 
atendimento médico preventivo, prejudicando seu desempenho na escola, devido a saúde auditiva, visual e bucal. Este número 
precisa ser expandido como forma de levar esta melhora na qualidade da saúde pública para uma parcela maior das crianças da 
rede municipal de ensino. 
 

9.21. A Prefeitura como Protagonista de uma Cidade Educadora e Cuidante. 
 

- Articular a Educação com a Cultura, Ciência, Tecnologia,  Esporte e Cidadania;  
- Articular os diversos equipamentos públicos com a escola, ampliando os espaços para as ações pedagógicas; 
- Assegurar que um dever do Estado seja traduzido em uma política pública consistente, factível e propulsora de parâmetros que garantam 
equidade e qualidade de ensino. 
- Assegurar que valorização do professor seja um projeto de futuro, uma utopia.  
- Garantir a contínua valorização da formação docente, salários justos, e  condições dignas de trabalho.  
- Garantir mais tempo de permanência do estudante na escola, privilegiando os saberes e ocupando os equipamentos e outros 
espaços urbanos, como as quadras poliesportivas, teatros, cinemas, parques e praças. 
 

10. PROGRAMA PARA A ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA    
 

O Município tem papel estratégico na segurança pública na prevenção da violência, pois prevenir a violência extrapola a ação 
policial. A iluminação pública, a postura municipal, o ordenamento urbano, o ambiente comunitário, equipamentos públicos de 
qualidade, a infraestrutura social e urbana, o zelo da cidade, contribui na qualidade de vida das pessoas e na prevenção da 
violência. Por isso são fundamentais para a segurança pública, porque grande parte de segurança vivenciada pelos cidadãos, no 
espaço público municipal, não se limita a ação policial. Assim, não se previne a violência somente com a ação policial, que  também 
deve ser preventiva, chegar antes, com capacidade de coibir e reprimir o grande crime, crime organizado. A violência é multicausal, 
e requer política integrada, multissetoriais e territorializadas que envolva todas as secretarias sociais: Cultura, Saúde, Esporte, 
Educação, Serviço Urbano, Meio Ambiente, e a Segurança Municipal.  
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10.1. Para que a Segurança Pública Municipal seja Assegurada faz-se necessário: 
 

- Criar a Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania e o Gabinete de Segurança e Cidadania da Prefeitura de Macapá.  
- Criar o Programa “Guarda Municipal e a Comunidade”, em conjunto com os órgãos de segurança Estadual e Federal.  
- Especializar setores da Guarda Municipal para atendimento em escolas, fortalecendo a ronda escolar. 
- Garantir programas de apoio ao jovem dependente químico e atuar com rigor visando o cumprimento do Estatuto da Criança e 
Adolescente na proibição de venda de bebidas alcoólicas, armas e outros produtos para menores de 18 anos.  
- Implantar projetos que visem mediar conflito, capacitar, profissionalizar agentes, criar na comunidade equipes de mediação de 
conflitos, que façam diagnósticos e atuem na prevenção, facilitando o diálogo entre possíveis protagonistas de conflitos.  
 

10.2. Segurança Urbana 
 

10.2.1. Programa Territorializado de Prevenção da Violência e da Criminalidade.  
 

O enfoque da segurança não deve se dar numa lógica repressiva. A Constituição Federal não atribui essa tarefa de reprimir ao 
Município. O objetivo é recuperar a cidade, a cidadania, a segurança, a imagem e desenvolvimento dos territórios. 
 

- Criar um Comitê Gestor Intersetorial, coordenado pela Secretaria de Segurança, para articular os projetos e ações e pensar as 
estratégias capazes de fomentar a participação comunitária e a governança corporativa nos territórios. 
- Constituir Comissões Comunitária nos distritos, bairros; 
- Implantar um programa territorializado de prevenção intersetorial e participativo; 
 

10.3. Política sobre o Crack 
 

- Distribuir os CAPS nas várias regiões da cidade e funcionar 24 horas, diferenciando o público infanto-juvenil do adulto, e de 
gestantes usuárias de drogas. 
- Implementar ação intersetorial envolvendo saúde, área social, emprego e renda, educação, ambiente urbano, esporte, Cultura, 
desenvolver integração com os governos Estadual e Federal, por meio do Programa “Crack é Possível Vencer”. 
- Seguir a lógica da territorialização – na saúde, a Unidades não deve ser grande e precisa seguir a lógica do território. 
 

10.4. Videomonitoramento Integrado 
 

- Ampliar o videomonitoramento para locais mais vulneráveis à criminalidade e a acidentes, criando bases móveis da Guarda Civil 
com microônibus adaptados para isso, com câmeras telescópicas, operadora de mesa; 
- Integrar os sistemas das diversas instituições municipais para melhor o aproveitamento das informações da Guarda Civil, 
Companhia de Engenharia de Tráfego, SAMU, Defesa Civil e Integrar o sistema com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros; 
- Ligar estas medidas a ações preventivas em locais mais vulneráveis e ao enfrentamento do crack e outras drogas; 
- Sistematizar as informações em proveito da inteligência em matéria de segurança urbana. 
 

10.5. Observatório de Segurança terá a seguinte atribuição:  
- Auxiliar o Município de Macapá a pleitear junto ao governo estadual o acesso às Informações Criminais da Secretaria de 
Segurança Estadual,  obtendo mapas dos bairros e ruas onde há mais ocorrências de crime é fundamental para efetivar ações 
preventivas de segurança, e junto ao Governo Federal pleitear acesso ao Sistema de Informação de Segurança do Ministério da 
Justiça, por meio de Convênio de Cooperação Federativa com a União; 
- Levantar dados que direta ou indiretamente influenciam na sensação de segurança e nos índices de violência e crime e solicitar 
providências junto às instâncias responsáveis por tais questões, como no caso da falta de iluminação pública. 
- Promover junto a Secretaria Municipal de Segurança uma adequada gestão da informação, por meio do acesso aos dados e às 
estatísticas criminais produzidas pelo governo do Estado, pela União e Municípios, agregando outras fontes de informações, a fim 
de que se desenvolva o ‘Observatório da Segurança’; 
 

10.6. Fortalecimento da Guarda Municipal e celebração do Convênio de Atividade Delegada 
 

- Fortalecer a Guarda Municipal com aumento de efetivo, modernização de equipamentos e formação continuada. 
- Garantir que a nova gestão dará nova dimensão da Atividade Delegada, e reformular para que não se restrinja à fiscalização de 
camelôs. Mesmo atuando em posturas municipais, a Policia Militar continua responsável por manter a ordem pública e o 
policiamento ostensivo-repressivo.  
- Incluir nas ações de Atividade Delegada a atuação nos bairros de maiores índices de violência e crimes onde só a presença da 
Polícia Militar é capaz de inibir determinadas condutas delitivas, a fiscalização de desmanches ilegais, destinatários do furto e 
roubo de veículos; 
- Tomar medidas para que a ação da Atividade Delegada não leve ao sucateamento da Guarda Civil. Na atual gestão de Macapá, 
a Guarda  já não está presente nas escolas municipais nem nos parques públicos, foi substituída por segurança privada terceirizada, 
e tem alto contingente afastado de suas funções de segurança do cidadão nos locais públicos; 
 

10.7. Fórum de Segurança terá que: 
 

- Garantir a reunião de prefeituras, várias entidades da sociedade civil e Institutos contra a Violência, sendo a cidade de Macapá 
a liderar a criação do Fórum, que deve assumir forma de consórcio com fim específico. 
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- Garantir estrutura de pessoal e equipamento adequados para processar e avaliar informações de segurança de interesse comum 
dos municípios e, a partir delas, propor medidas e acompanhar seus resultados. 
 

10.8. Segurança Pública e Conservação 
 

10.8.1. Diagnóstico de Segurança Pública e Conservação 
 

A Prefeitura de Macapá implementará ações que contribuam para a recuperação da ordem e conservação da cidade e resultarão 
em uma melhora na percepção da população sobre estes aspectos. Entre as persistem e destacam-se: 
 

- A cultura da informalidade ainda não está superada e existem passivos a serem gerenciados: 
- Deficiência na coordenação de esforços entre órgãos municipais e concessionários de serviços. 
- Desrespeito frequente às normas de trânsito e aos limites de estacionamento, gerando obstruções à fluidez do trânsito. 
- Más condições e falta de adaptação das calçadas, comprometendo a acessibilidade. 
- Obsolescência dos equipamentos de iluminação pública acarretando em perda de eficiência operacional, alto consumo de 
energia e baixa luminosidade. 
- Ocupações ilegais em áreas de risco e proteção ambiental. 
- Órgãos de licenciamento, fiscalização e controle urbano mal equipados, desmotivados e sem clareza sobre sua atuação. 
 

10.9. Diretrizes de Ordenamento Público e Conservação 
 

- Ampliar ação de ordenamento do espaço público com integração dos órgãos municipais e parceria com esferas de governo. 
- Ampliar acessibilidade e melhorar a mobilidade dos pavimentos e passeios da cidade. 
- Ampliar uso e recurso tecnológico (câmera) e gestão para otimizar a capacidade de ordenamento e conservação da cidade. 
- Aumentar a coordenação entre entes públicos na conservação de vias, iluminação, obras de arte. 
- Cadastrar os comerciantes, no âmbito do projeto de Ordenamento. 
- Criação do Centro de Operações, que integra os órgãos municipais e concessionárias com o objetivo de monitorar e otimizar o 
funcionamento da cidade, além de antecipar soluções e minimizar as ocorrências. 
- Modernizar a Guarda Municipal com contratação, treinamento de guardas e atuar nas Unidades de Ordenamento Público. 
- Investir na conservação da cidade, com a criação da Coordenadoria de Conservação e Serviços Públicos 
- Reformar, reequipar e aumentar o efetivo da Guarda Municipal e órgãos de licenciamento, fiscalização e controle urbano. 
 

10.10. Metas de Ordenamento Público e Conservação 
 

- Garantir cobertura de vigilância eletrônica, e um efetivo de guardas municipais operando diariamente nas ruas até 2024. 
- Garantir ruas transitáveis da cidade pelo programa asfalto nas ruas. 
- Revitalizar as calçadas e as rampas no âmbito com fins de acessibilidade até 2024. 
 

10.11. Propósito e Intenções 
 

- Adquirir equipamentos, veículos, fardamento para guarda municipal. 
- Construir e implantar e/ou ampliar postos policiais na sede dos distritos e postos móveis nos bairros urbano. 
- Criar a Companhia de Engenharia de Tráfego 
- Criar a Secretaria de Defesa Social, para municipalizar o trânsito 
- Promover Rondas dioturnas nos bairros, em conjuntos com a Polícia Civil e Militar. 
- Realizar a Conferência Municipal de Segurança Pública. 
- Reativar as ações da Secretaria Municipal da Mulher. 
- Valorizar a Guarda Municipal, com a implantação e/ou correção do plano de cargos e carreiras. 
 

10.12. Ordenamento Público e Conservação - Cuidando da cidade que amamos 
 

- Implantar Unidades de Ordenamento Público, todas com cobertura de vigilância eletrônica, com efetivo de pelo menos 300 
guardas municipais operando nas ruas. 
- Manter um índice de apagamentos na iluminação pública dentro dos padrões internacionais 
- Revitalizar calçadas e rampas no âmbito da iniciativa Macapá Acessível. 
 

 

11. PROGRAMA PARA A ÁREA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 
 

A degradação ambiental é um dos impactos mais visíveis que a falta de saneamento pode proporcionar. A poluição urbana 
continua crescendo e a falta de destinação adequada aos resíduos segue gerando prejuízos aos centros urbanos e a natureza. O 
Saneamento ambiental são investimentos públicos em políticas de controle ambiental na resolução de problemas na 
infraestrutura das cidades, contribuindo para a melhor qualidade de vida da população, como a atividade de abastecimento de 
água potável, manejo de água pluvial, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, resíduos sólidos, controle de pragas e 
qualquer agente patogênico, visando à saúde das comunidades. Esse conjunto de ações e políticas públicas reduzem o impacto 
ambiental e garantem a preservação e oferta de equipamentos sociais para a qualidade da vida nos municípios. 
  

11.1. Saneamento Básico na Cidade de Macapá 
 

- Ampliar a coleta seletiva do lixo na cidade e distritos para reciclar, reutilizar e reaproveitar os materiais.  
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- Aplicar todas as definições da Lei da Política Nacional de Saneamento, atuando como indutora da criação de instrumentos de 
controle social sobre a prestação dos serviços e deverá realizar a Conferência Municipal de Saneamento; 
- Atuar para que o município exerça o papel de titular dos serviços de saneamento e tenha participação ativa na Agência 
Reguladora de Saneamento e Energia do Estado do Amapá, responsável pela regulação dos serviços; 
- Criar mecanismos para, em conjunto com o Ministério Público e a Caesa, garantir que toda a população da cidade que habita 
áreas ocupadas em processo de regularização tenha acesso aos serviços de saneamento; 
- Criar sistema de indicadores para avaliação dos serviços bem como divulgar os índices de cobertura de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário;  

- Controlar a disposição de resíduos sólidos industriais, hospitalares e domésticos.  
 

11.2. Meio Ambiente  
 

11.2.1. Uma Política Ambiental para Macapá:  
 

O paradigma atual orientado pelos fatos e debates históricos dos últimos 50 anos apontam para a promoção do desenvolvimento 
com sustentabilidade. O caminho está na Agenda 21, da Convenção do Clima, da Biodiversidade, da Desertificação, a Carta da 
Terra, e o acordo sobre florestas, daí a responsabilidade de implementar a Agenda 21 e o orçamento participativo ser um 
diferencial para políticas públicas sustentáveis. Para atender a esses pressupostos prevê-se a execução dos seguintes programas 
e projetos: 
 

- Criar o fórum municipal do médio ambiente e do clima, para debater e construir ideias e subsidiar o executivo na construção de 
políticas públicas para proteção das populações ribeirinhas, com estratégia de captação de recursos no fundo clima e fundo 
Amazônia, a fim de implementação da Bolsa Verde às populações vulneráveis.  
- Criar programas que estimulem a indústria e o comercio que expressem práticas e estímulos à proteção do meio ambiente.  
- Debater temas transversais nos currículos escolares como: meio ambiente. Proteção à criança, adolescentes e idosos. Educação 
em saúde. Segurança no trânsito.  
 

11.3. Projetos e Desenvolvimento 
 

- Criar grandes eventos na cidade que marquem datas comemorativas relativas à defesa do meio ambiente e da vida. 
- Criar o fórum municipal do médio ambiente e do clima, para debater e construir ideias e subsidiar o executivo na construção de 
políticas públicas para proteção das populações ribeirinhas, com estratégia de captação de recursos no fundo clima e fundo 
Amazônia, a fim de implementação da Bolsa Verde às populações vulneráveis.  
- Criar programas que estimulem práticas industriais e comerciais que expressem práticas à proteção do meio ambiente.  
- Debater temas transversais nos currículos escolares como: meio ambiente. Proteção à criança, adolescentes e idosos. Educação 
em saúde. Segurança no trânsito.  
 

11.4. Diretrizes da Sustentabilidade Ambiental Urbana 
 
 

- Ampliar e melhorar espaço público de lazer e esporte pautados na lógica do controle social de parques e área verde; 
- Aprimorar a gestão do município para os serviços de limpeza pública, com a estruturação da Autoridade Municipal de Limpeza 
Pública e Saneamento; 
- Articular com as esferas nacional e estadual, em consonância com o atual momento de desenvolvimento nacional. 
- Controlar o gerenciamento da poluição e dos recursos naturais, com atenção especial aos recursos hídricos, às unidades de 
conservação e áreas verdes públicas e privadas; 
- Desenvolver políticas e programas de redução na geração de resíduos sólidos e de incentivo à reciclagem, com inclusão social 
dos catadores. 
 

11.5. Sustentabilidade Ambiental no planejamento urbano e no uso do solo municipal 
 

Deverá ser elaborado, a partir de processo participativo, o Plano de Sustentabilidade Ambiental Municipal para enfrentar as 
principais ameaças urbanas, com metas e indicadores para: 
 

- Conter o Espraiamento urbano; 
- Controlar a Densidade Construtiva, dos Estoques de Potencial Construtivo e Impactos Ambientais do Adensamento Urbano. 
 

11.6. Controle de Enchentes 
 

• Situação Atual: Algumas regiões da cidade necessitam de implantação de sistemas de manejo adequado de águas pluviais, 
evitando doenças de veiculação hídrica e enchentes. O processo de macrodrenagem do canal não foi iniciado, entretanto outras 
áreas precisam ser enfrentadas. 
 

• Descrição: O projeto consiste na implementação de projetos de macrodrenagem: 1ª) canalização e dragagem dos rios e 
reassentamento de famílias que moram em áreas ribeirinhas e educação ambiental; 2ª) implementação de estruturas 
convencionais e não convencionais com foco na requalificação ambiental e do sistema de micro e mesodrenagem, e como subsídio 
para o ordenamento do uso do solo. 
 

 

11.7. Políticas para Áreas de Risco e Combate a Enchentes 
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- Adotar medidas estruturais de médio e longo prazo, reordenando a ocupação das várzeas e dos fundos de vale, favorecendo a 
retenção do escoamento superficial e o aumento da permeabilidade; 
- Aperfeiçoar o sistema de prevenção e contingência ao risco a eventos de desequilíbrio ambientais; 
- Criar programas preventivos de melhoria, manutenção e desobstrução dos sistemas de micro e macrodrenagem, com a 
permanente limpeza de galerias e bueiros;  

- Criar o Programa Municipal de Informação e Monitoramento de áreas de risco; 
- Criar um programa de remoção de moradores de áreas de risco, repondo a vegetação nativa das áreas degradadas, em 
conformidade com a política habitacional que prevê oferta de moradias para alocar a população removida; 
 

11.8. Macapá Melhorando a Minha Calçada, com Arborização e Acessibilidade 
 

- Apoiar a população na conservação de calçadas, com campanhas, plantando árvore ou fornecendo mudas; 
- Criar o “Manual de arborização urbana”, a ser elaborado por comissão de agrônomos e engenheiros  florestais da Secretaria de 
Meio Ambiente, no qual constarão as espécies de árvores adequadas ao plantio na cidade e forma de plantio. 
- Garantir a participação de Agentes Vistores no levantamento e orientação, e equipes de técnicos e estagiários da área de gestão 
ambiental para cadastro, orientação e acompanhamento do morador.  
- Garantir que agrônomos e técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente prestem assessoria ao Programa. 
 

 

11.9. Política de Resíduos Sólidos  
 

- Aplicar leis municipais para coibir o aumento da geração de resíduos, incentivando a valorização de resíduos como os de poda, 
a reutilização de materiais e estabelecendo metas setoriais (contrapondo-se a proposições casuísticas e pontuais). 
- Elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos baseado na Política Nacional de Resíduos Sólidos.   

- Promover o manejo e gestão de Resíduos de Construção e Demolição, incentivando à utilização de agregados e artefatos 
produzidos com materiais oriundos desses, em especial nas obras públicas; 
- Realizar Feira Limpa com reaproveitamento e minimização de resíduos orgânicos e recicláveis, por meio de reciclagem e sistemas 
de tratamento, como compostagem, biodigestão, e encaminhar somente os rejeitos aos aterros sanitários; 
- Realizar o manejo e aproveitamento de resíduos eletroeletrônicos e grandes objetos inservíveis, e erradicar disposição irregular 
de resíduos em vias públicas. 
 

11.10. Reciclagem e Coleta seletiva 
- Desenvolver a cidadania e consciência ambiental da população pela difusão de conceitos e práticas de Educação Ambiental. 
- Estabelecer a coleta seletiva nos quatro anos de governo, incentivo à criação de Centrais de Recuperação e Beneficiamento de 
Resíduos de Construção Civil. 
- Promover inclusão social, geração de renda e melhoria de condições de trabalho de catadores, pela capacitação e formação 
continuada, aumento o potencial econômico da comercialização dos recicláveis, facilitando a triagem e beneficiamento; 
- Redefinir o programa de coleta seletiva, ampliando e melhorando a estrutura e condições de trabalho nas centrais de triagem 
operada por cooperativas, promovendo respeito a lei de saúde ocupacional como condição à operação das Centrais; 
- Reduzir a quantidade de resíduos destinada à disposição final, e possibilitar o reaproveitamento de materiais recicláveis, 
reinserindo-os no ciclo de produção. 
 

11.11. Modernização do sistema de Limpeza Urbana 
 

- Impor o cumprimento dos investimentos e das metas contratuais da concessão dos serviços de limpeza, de forma a cumprir 
plenamente a política nacional de resíduos sólidos, sendo condição para o contratação o apoio fiel a coleta seletiva. 
- Redefinir condições de sustentabilidade às Centrais, considerando necessidade de subsídios para operação e manutenção, bem 
como a garantia de rendimento médio para os cooperados. 
 

11.12. Diretrizes da Política Municipal de Educação Ambiental. 
 

A Política Municipal de Educação Ambiental deve ser concebida de forma integrada e transversal com as demais políticas públicas 
do município. Ela deve ter por base as seguintes diretrizes: 
 

- Criar a Comissão Municipal Interinstitucional de Educação Ambiental, para a implantação da Política Municipal de Educação 
Ambiental de forma coordenada e integrada aos aspectos pedagógicos definidos pelos programas e projetos instituídos pela 
educação formal, inter-relacionando as pastas de Meio Ambiente e de Educação. 
- Contratar agentes públicos, por concurso, para dar sustentação ao planejamento, à execução e ao monitoramento desta e de 
outras políticas integradas;  

- Contribuir com organização de voluntários, profissionais e instituições que atuam em programas de intervenção, ensino e 
pesquisa em educação ambiental; 
 

11.13. Política Municipal de Biodiversidade e Áreas Verdes 
 

- Articular criação de um Mosaico de Áreas Protegidas de Macapá, como APAs e parques naturais e núcleos em terra indígena e 
outras áreas protegidas, e assim, fortalecer a gestão participativa nos parques urbanos e lineares; 
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- Consolidar ou implantar Unidades de Conservação de Proteção Integral (parque natural municipal, com ação  prevista no Planos 
de Manejo, fortalecendo os conselhos consultivos e envolvendo a comunidade do entorno no processo; 
 

- Criar o conceito de rede, articulando áreas verdes públicas já existentes com novas a serem implantadas (parques, praças e 
espaços livres) de forma a garantir a universalização do acesso às áreas verdes e de lazer de qualidade na cidade; 
- Criar Parques, adequando sua concepção, para garantir a participação da população da concepção a gestão; 
- Criar parques urbanos e unidades de conservação, como medida de proteção aos remanescentes de mata e biodiversidade; 
- Fortalecer e aparelhar a fiscalização de áreas de proteção aos mananciais e APA, articulada a Distritos e órgãos estadual; 
- Fortalecer e ampliar a gestão participativa das Áreas de Proteção Ambiental-APA, elaborar e implantar o Plano de Manejo; 

11.14. Combate à Poluição Atmosférica, por meio das seguintes Ações: 
 

- Adotar política de diálogo e parceria com setores poluentes, visando redução da emissão, criando meta definida e soluções 
inovadoras, adotando sistema de indicadores de poluição e política de metas para a melhoria das condições ambientais; 
- Implantar um sistema de informação regionalizada da qualidade do ar, estabelecendo parceria entre municípios e governo 
Estadual, com o objetivo de implantar política pela melhoria da qualidade do ar; 
- Instrumentalizar a Secretaria do Meio Ambiente para que ela articule iniciativas multisetoriais, voltadas à transição para uma 
economia de baixo carbono. 
- Promover uso de energia renovável e substituição gradual de combustível fóssil, meta definida, por um de menor potencial de 
emissão de gases de efeito estufa e poluição atmosférica, como ditado no Programa Mobilidade Urbana e Transportes; 
 

11.15. Meio Ambiente e Sustentabilidade 
 

11.15.1. Diagnóstico de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
 

Nos últimos anos, Macapá não observa avanço na área de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Após esse período de carência de 
investimentos na área de saneamento, a falta de um sistema de esgotamento vem causando transtornos a população. Investir em 
saneamento é importante à população, por representar nova possibilidade de parcerias. A construção de aterro sanitário 
viabilizará o fim do envio de resíduo sólido a céu aberto, minimizando a emissão de gases do efeito estufa. Devido a isso.  A cidade 
enfrenta grandes desafios, notadamente: 
 

- A qualidade do ar em diversas áreas da cidade  está deteriorada devido a três fatores em particular: a expansão da frota de 
veículos na cidade, o fato de possuirmos um sistema de transporte público dependente do uso de combustíveis fósseis, e a 
ausência de áreas verdes suficientes nessas regiões.  
- A expansão da cidade se deu, em grande medida, a partir da destruição de áreas verdes que deveriam ter sido preservadas. 
- Baixo índice de recuperação de lixo reciclável. 
- Ocupação irregular das margens de lagoas, manguezais, rios, encostas, reservas e áreas de preservação ambiental. 
- Poluição de praias e bacias, implicando em deterioração ambiental e econômica.  
- Sistemas de esgotamento sanitário obsoleto, pelo baixo índice de coleta e tratamento de esgoto. 
 

11.16. Qualidade de Águas Urbanas 
 

 Atualmente os corpos d’água da cidade estão poluídos e disfuncionais.  Não há unidades de tratamento de esgoto andes de seus 
deságue nas bacias, rios e lagoas. Em relação ao solo é alarmante a quantidade de residentes que ainda abastecem suas casas 
com poços rasos sem terem consciência do risco imposto a sua saúde e demais membros da família. 
 

A valorização ambiental dos corpos hídricos urbanos é importante para uma cidade. O objetivo deste projeto é contribuir para a 
despoluição das lagoas e praias com a ampliação da rede coletora de esgotos, e medidas estruturantes e não estruturantes para 
controle da poluição difusa. Além desses avanços, destacam-se a concessão do esgotamento sanitário que irão contribuir para a 
qualidade das águas dos corpos hídricos receptores. 
 

 

11.17. Meio ambiente e qualidade de vida 
 

- Formar Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, entre escolas e comunidades.; 
- Promover eventos que tenham como temática o meio ambiente e a economia solidária.  

- Reter a água pluvial, e compensação ambiental pra abater a água gerada pela impermeabilização por empreendimentos; 
- Selecionar indicadores de sustentabilidade para o monitoramento de efeitos diretos e indiretos de Operações Urbanas. 
 

12. PROGRAMA PARA A ÁREA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 

Um dos problemas mais críticos de uma cidade é o trânsito urbano com congestionamentos, acidentes e poluição que afetam os 
cidadãos. O objetivo aqui é planejar ações, programas, projetos e tecnologias para o desenvolvimento de políticas de trânsito e 
mobilidade urbana, buscando a melhoria do fluxo de veículos e pedestres, reduzindo os conflitos e prevenindo acidentes. Neste 
item estão as propostas para mobilidade urbana previstos na Política Nacional de Mobilidade Urbana, como as diretrizes para o 
desenvolvimento de projetos de infraestruturas, e os programas de obtenção de financiamentos. 
 

O aperfeiçoamento do serviço de atendimento aos usuários de transporte coletivo, terá como princípio projetar a cidade para a 
humanização do trânsito, aprimorando programa permanente de educação para o trânsito voltado para crianças em idade escolar 
e adultos em geral, pedestres, condutores e passageiros, em vista a necessidade de se apropriar do sistema eletrônico de 
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monitoramento para efetivo controle operacional da frota do transporte coletivo e para um rigoroso sistema municipal de 
mobilidade urbana.  
 

A nova gestão da Prefeitura, em conjunto com a sociedade deverão planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de 
veículos, pedestres e animais, com medidas para orientação do tráfego, visando minimizar a emissão de poluentes, respeitar áreas 
específicas e evitar acidentes de trânsito, promover a gestão e fiscalização do trânsito de veículos em Macapá.  
 

12.1. Sistema Municipal: Mobilidade Urbana e Transporte Público Coletivo  
 

- Criar e implantar programa de segurança para o pedestre, inclusive no entorno das escolas; 
- Buscar novas alternativas para a circulação de carros em Macapá;  
- Buscar o aprimoramento dos serviços de táxi, mototáxi, Ubers e transporte escolares e de fretamento;  
- Estabelecer parcerias para o aprimoramento da malha rodoviária como mecanismo de melhoria do trânsito no município.   
- Garantir um programa de construção de corredores e faixas exclusivas para ônibus; 
- Modernizar e intensificar os serviços de manutenção e implantar sinalização viária horizontal, vertical e semafórica. 
 

12.2. Projeto de Requalificação da Operação da Rede de Transporte: 
 
 

- Adotar um serviço de informações ao usuário que realmente o oriente em sua viagem; 
- Ampliação a oferta de ônibus em final de semana e à noite, evitando que o usuário espere por longo período; 
- Integrar os centros de controle de transporte e de trânsito, no sentido de poupar os ônibus dos congestionamentos; 
- Promover uso de energia renovável e substituição gradual de combustível fóssil por outros de menor potencial de emissão de 
poluição atmosférica, negociando o uso de combustíveis limpos na frota de ônibus do município.  
 

12.3. Política Tarifária do Transporte Coletivo 
 

- Avançar na política tarifária que possibilite o usuário adquirir créditos com validade de um dia, uma semana ou um mês, 
garantindo com essa política de tarifação, que o bilhete único atenda parcela de usuário que paga tarifa sem o subsídio, como o 
que atinge usuário de vale-transporte e o estudante; 

- Garantir que o usuário que adotar bilhete único diário-semanal-mensal, com validade temporal definida, realize viagens quantas 
vezes desejar nesse período de tempo, e ainda tenha descontos maiores quanto mais longo for o período adquirido. 
 

12.4. Transporte Coletivo – Sistema Intermunicipal 
 

- Implementar critérios que possibilite a gestão do transporte a partir de uma visão abrangente, que o planejamento e decisões 
relacionadas aos investimentos e à organização das redes envolvam os gestores de municípios próximos a Macapá, obedecendo 
a critérios que tragam sempre os melhores resultados sob a ótica dos usuários. 
 

A Prefeitura aportará recursos regulares para essa iniciativa, condicionados, a um entendimento com o Governo do Estado quanto 
à melhor alocação. Dentre os critérios de alocação de recursos a serem seguidos estão: 
 

- Avançar no relacionamento institucional com o governo Federal, na obtenção de apoio financeiro, para implementação de seus 
investimentos e programas. 
- Propor a formação de malhas de atendimento e apoio à construção de novas linhas de  ônibus. 
 

12.5. Estacionamento 
 

- Estabelecer política de estacionamento integrado com o transporte coletivo, por meio da utilização do bilhete único em áreas 
próximas aos terminais e estações localizadas na periferia ou ao redor do centro expandido; 
- Criar postos de venda na zona azul e na zona norte que permita o pagamento da tarifa de estacionamento integrado com o 
transporte coletivo por meio do bilhete único. 
- Estabelecer convênios e parcerias com estacionamentos privados de forma a providenciar tarifas de integração com transporte 
coletivo e viabilizar o pagamento por meio do bilhete único; 
 

12.6. Trânsito – Pedestre 
 

- Ampliar para toda a cidade o programa de proteção ao pedestre; 
- Criar o programa de recuperação das calçadas como forma de caminhar seguro. 
 

12.7. Fiscalização e Restrição 
 

- Ampliar a fiscalização do cumprimento da Lei Seca, a Guarda Civil em parceria com a Polícia Militar. 
- Aumentar da quantidade de equipamentos de controle de velocidade de motocicletas; 
- Reduzir a velocidade máxima nas vias arteriais, vinculada à implantação de ciclofaixas; 
 

12.8. Educação, Cultura e Segurança nas Ruas  
 

- Aprimorar e ampliar os cursos de aperfeiçoamento para motofretistas; 
- Criar programas que oriente a entrada e saída de alunos visando a melhoria da sinalização no entorno dos prédios; 

- Investir em campanhas educativas permanentes e na criação de valores na sociedade, pautados no respeito ao pedestre, na leis 
e na proteção da vida, em especial dos mais frágeis, que abordem os fatores de risco no trânsito: álcool, velocidade, sinal. 
- Levar a educação de trânsito para todas as escolas públicas, com ênfase na segurança do pedestre. 
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12.9. Engenharia e Sinalização 
 

- Incluir obrigatoriamente, quando da criação ou alargamento de vias, a construção de calçadas adequadas e faixas exclusivas para 
o transporte coletivo. 
- Investir na modernização e manutenção adequada do sistema semafórico da cidade, implantando semáforo para pedestres em 
todos os cruzamentos de maior fluxo e faixa de pedestres; 
- Promover estudo sobre o tráfego e reordenar o fluxo viário em função do aumento da circulação de veículos na cidade. 
- Recuperar, expandir e modernizar os equipamentos de gestão e fiscalização; 
 

12.10. Bicicleta 
 

- Garantir que sistema cicloviário municipal se articule com o sistema viário de outros municípios, reforçando a visão que orienta 
a elaboração do programa; 
- Garantir sinalização viária específica, norma de prioridade e circulação, infraestrutura e equipamento para estacionamento e  
guarda de bicicletas nos principais locais de destino das viagens, rodoviárias e terminais de transporte público; 
- Garantir um sistema de reserva de vagas com paraciclos nas áreas do centro; 
- Implantar um sistema cicloviário composto por uma rede viária conexa e contínua para circulação segura de bicicletas, com uma 
rede de vias cicláveis, que inclua ciclovias, ciclofaixas, faixas compartilhadas e rotas operacionais; 
 

12.11. Transporte de Carga um plano municipal de logística urbana baseado nos seguintes princípios:  

• Garantir abastecimento, distribuição, escoamento produção, reduzindo conflito de circulação de pessoas, bens e serviços; 
• Reduzir os impactos da passagem dos veículos de transporte de cargas no trânsito.  

- Criar a área técnico-administrativa na Secretaria de Transportes para tratar de maneira sistemática da logística da cidade; 
- Criar miniterminais de carga, como equipamentos de logística urbana, localizados em áreas estratégicas, a exemplo dos centros 
logísticos bem articulados, destinados ao abastecimento do comércio varejista em áreas adensadas. 
 
 

12.12. Transporte Escolar Gratuito  

- A gestão Marcos  iniciará um estudo e princípios da gratuidade no transporte urbano de alunos da rede municipal a ser adotados 
na implantação do programa ‘Ir e Vir’,  destacando o apoio logístico às atividades do programa Mais Educação. 
 

12.13. Acessibilidade para Pessoas com Mobilidade Reduzida 
- Será implantada uma política pública extensiva para garantir acessibilidade universal à toda a frota de ônibus municipal e demais 
equipamentos urbanos de transporte, terminais, rodoviária e travessias de pedestres; 
- Todos os equipamentos urbanos de transporte serão adaptados a portadores de deficiências até 2024, em respeito à legislação 
federal que trata do assunto. 
 

12.14. Diretrizes de Transportes 

• Racionalizar o sistema de transportes públicos através da reorganização e integração físicotarifária deste sistema. 
• Melhorar a fiscalização e a gestão dos sistemas de transporte público através do uso da tecnologia. 
• Melhorar a mobilidade na cidade, expandindo e modernizando o sistema estrutural de transportes de alta capacidade a partir 
da implantação de corredores exclusivos. 
• Garantir acessibilidade no sistema de transporte coletivo. 
• Modernizar, padronizar e requalificar o serviço de táxi proporcionando maior segurança, conforto e confiabilidade para 
passageiros e condutores. 
 

 

13. PROGRAMA PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO  
 

Habitação é o lugar onde o ser humano vive, e na estrutura artificial: parede, cobertura, a habitação serve de abrigo contra o  
vento, calor, frio, e refúgio contra ataques de outros animais ou de outros seres humanos. Uma casa popular é uma moradia 
destinada à população de poder aquisitivo baixo. Esta condição dificulta a aquisição de sua casa no mercado tradicional. O 
Programa de Habitação Social, por meio do Poder Público para Construção às Famílias de Baixa Renda, viabilizar o acesso à 
moradia adequada ao segmento popular de renda familiar de até 3 salários mínimos em localidades urbanas e rurais. 
 

A nova gestão deverá enfrentar e reduzir o déficit habitacional, com ações de parcerias e diferentes linhas de financiamento do 
governo federal, e terá que elaborar o Plano Municipal de Habitação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano definindo ações 
de curto, médio e longo prazo, com participação popular.   
 

13.1. Política Habitacional e Fundiária 
 

13.1.1.Objetivos Gerais da Política Habitacional e Fundiária 
 

- Adotar os instrumentos urbanísticos e fiscais previstos no Estatuto da Cidade e no PDE que garantam o estoque de terras; 
- Atuar para evitar despejo, reintegração de posse e outras formas de remoções forçadas de moradores, promovendo antes 
negociações e diálogo com os segmentos envolvidos; 
- Criar programa de acompanhamento pós-ocupação, por meio de uma política de assistência social, jurídica, econômica e gestão 
de condomínio; 
- Formar um estoque de terrenos e glebas destinados à produção de Habitação de Interesse Social; 
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- Garantir um programa de urbanização e regularização de loteamentos irregulares, inclusive em áreas de mananciais passíveis de 
regularização, garantindo a permanência das famílias na própria região; 
- Implantar programa de produção e acesso à moradia na região central e consolidada; 
- Priorizar a construção de habitações em regiões de maior déficit habitacional e em locais já dotados de serviços urbanos, 
equipamentos públicos e opções de lazer e, se possível, próximos aos postos de trabalho; 
- Promover a integração da política habitacional a educação, saúde, emprego, renda, transporte e mobilidade urbana. 
 

13.2. Programa de Produção de Unidades Novas de Habitação de Interesse Social 
 

13.2.1. Objetivos. 
 

- Articular o programa municipal com os programas estaduais e federais de construção habitacional; 
- Assentar todas as famílias que se encontrem no programa de bolsa-aluguel e outros programas de atendimento habitacional 
provisório similares, herdados do atual governo; 
- Estimular a participação de associações e cooperativas populares na produção habitacional, criando o programa de 
empreendimentos autogeridos e mutirões; 
- Limitar o tamanho do condomínio, priorizando a construção em terrenos menores, de modo a pulverizar a produção habitacional 
por todo o território da cidade; 
- Optar por edificação vertical, de dimensão compatível com tamanho e perfil da família, e uso misto (habitação, comércio, 
serviços), como forma de otimizar a utilização dos terrenos disponíveis; 

13.3. Modalidades previstas no Programa  
 

- Auxílio-aluguel como alternativa provisória de moradia para casos que necessitem de atendimento emergencial não programado 
– situações de risco, calamidades e remoção de moradores para execução de obras de urbanização. ] 

- Locação Social, para demandas específicas: idosos, população em situação de rua, trabalhadores de baixa renda nas áreas 
centrais, integrada a outras políticas de assistência social, saúde, qualificação profissional. 
- Parceria com a iniciativa privada na produção de Habitações de Interesse Social, através de programas federais e estaduais de 
financiamento e subsídio. 
- Produção de habitação por autogestão e/ou mutirão, quando as famílias o desejarem; 
 

13.4. Objetivos do Programa de Urbanização 
 

- Abrir espaço a implantação de equipamento urbano, praça, área livre e de lazer, aproveitando obra de desadensamento; 
- Criar condições urbanísticas para viabilizar prestação de serviços de saúde, segurança, limpeza e infraestrutura urbana; 
- Inserir as moradias irregulares no planejamento da cidade: legislação, programas sociais, mapas e cadastros relativos ao controle 
do uso e ocupação do solo, na programação de serviço de manutenção e conservação de equipamentos públicos; 
- Implementar obras de engenharia e/ou remoção de moradias com objetivo de eliminar situações de risco; 
- Organizar dentro da postura: ruas, praças, infraestrutura e serviço público, proporcionando sua transformação; 
- Promover parcelamento da área, consolidando o maior número possível de lotes demarcados.  
 

13.5. Programa de Regularização Fundiária das  moradias irregulares e Loteamentos 
 

13.5.1. Objetivos 
 

- Ampliar o acesso da população de baixa renda à terra urbanizada e regularizada, assegurando sua permanência na área ocupada, 
com melhoria das condições de habitabilidade e sustentabilidade urbanística, social e ambiental; 
- Articular com políticas setoriais de habitação, meio ambiente, saneamento básico e mobilidade urbana; 
- Conceder o título de propriedade preferencialmente para a mulher. Com o programa, pretende-se alcançar a meta com famílias 
beneficiadas pela regularização fundiária, incluindo loteamento irregular clandestino, favela e conjunto habitacional. 
 

13.6. Ações do Programa 
 

- Empregar peso institucional e político da Prefeitura e fazer gestão junto a órgãos ambientais estaduais, poder judiciário e serviço 
de registro de imóveis para garantir o cumprimento da Lei.  
- Garantir aplicação da modalidade de usucapião: elaborar planta de urbanização; convênio â assistência técnica jurídica com OAB, 
CREA, fundações, universidades; parceria com moradores, proprietários e agentes envolvidos na regularização; 
- Observar as leis vigentes de regularização de parcelamentos e adequação em face da Lei Federal 11977/09; 
 

13.7. Programa Água e Solo  
 

O programa vai urbanizar e regularizar assentamentos precários ou informais, loteamento irregular situados nas áreas de proteção 
ambiental. Será executado em sintonia aos objetivos da política de saneamento e meio ambiente, no que se refere à potabilidade 
da água que abastece a cidade. Além de promover a qualificação urbanística e o reconhecimento formal dos assentamentos, 
buscará garantir a melhoria da qualidade de vida da população, assegurando, conforme as diretrizes do PDE, que ela permaneça 
na região. Os domicílios situados nos perímetros de intervenção deverão ser integrados aos sistemas de infraestrutura urbana e 
regularizados junto aos cartórios de registro de imóveis. 
 

13.8. Programa para atender Moradia Multifamiliar  
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Visa requalificar moradia multifamiliar, incentivando a regularização de contrato dotando edificações de condições salubres, 
ventilação, iluminação, segurança física, conforme parâmetros em Lei, que exige padrões dignos em habitações coletivas de 
aluguel, mas que precisa ser atualizada e adequada ao conceito de moradia digna definido no Estatuto da Cidade, na Política e 
Plano Nacional de Habitação e que deve estar no Plano Diretor do Município. O programa deve ser implementado integrando suas 
ações aos demais programas habitacionais, em especial ao programa de produção de unidades novas em áreas centrais, 
alternativa mais consistente. 
 

13.9. Programa de Orientação Técnica para Construção e Reforma da Moradia Própria 
 

Visa assegurar à família de baixa renda orientação técnica pública e gratuita para o projeto de construção de habitações. Esta ação 
tem respaldo no direito social à moradia, previsto na Lei 11888/08. Em Macapá, será necessário aprovar e regulamentar a 
orientação técnica pública e gratuita. Será criado um cadastro de profissionais de arquitetura, urbanismo, engenharia e geografia 
com comprovada experiência na assessoria técnica à população de baixa renda em processos autogestionários e fomentar a 
criação de programas de “Residência Profissional” em Urbanismo, Arquitetura, Geografia e Engenharia nas universidades 
localizadas no município. 
 

13.10. Moradia e Requalificação Urbana 
 

13.10.1. Moradia e Requalificação Urbana 
 

- Coordenar os diversos órgãos da Prefeitura para maior eficácia na integração plena das áreas de risco à malha de serviços 
públicos e ao cotidiano da cidade. 
- Recuperar vias públicas, e o projeto da “Cidade Joia da Amazonia”, irá recuperar a área central da cidade, há anos abandonada 
em estado de decadência. 
 

13.11. Desafios que a cidade enfrenta: 
 

- A cidade possui contingente populacional vivendo em área carência de infraestrutura urbana, pavimentação e saneamento. 
- A rede de drenagem inexistente ou de baixa qualidade da cidade é uma das principais responsáveis pela vulnerabilidade a chuvas 
de médias proporções, como na área central. 
- Déficit habitacional de moradias, quadro que não pode se agravar. 
- Ocupação indevida de margem de rio, lagoa, manguezal, encostas e área de reserva ambiental por falta de moradia  
 

13.12. Diretrizes de Moradia e Requalificação Urbana 
 

- Ampliar e modernizar o sistema de drenagem, com foco em locais de recorrente alagamento e áreas com baixo IDH. 
- Coibir novas ocupações ilegais e a expansão horizontal ou vertical das comunidades estabelecidas, a partir do uso efetivo de eco 
limites e de um monitoramento aero fotográfico constante. 
- Implantar, em parceria com as esferas de governo e o setor privado, infraestrutura urbana em comunidades carentes. 
- Promover a plena integração das áreas carentes à malha de serviços públicos e ao cotidiano da cidade como um todo. 
- Promover a requalificação urbana da área central da cidade. 
 

14. PROGRAMA PARA A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
 

Planejar o crescimento das cidades de forma a garantir acesso seguro, justo e digno da população aos serviços urbanos, 
mobilidade, infraestrutura, saúde, educação, qualidade ambiental, é que chamamos de desenvolvimento urbano, que não se 
confunde com simples expansão urbana e sua crescente complexidade no crescimento econômico e social da modernização 
tecnológica. Não é mero aumento da área urbanizada, mas um desenvolvimento socioespacial da cidade. Cabe ao Estado a 
responsabilidade pelo desenvolvimento das zonas urbanas tendo em vista melhorar a qualidade de vida nas cidades. Para isso, 
o poder público municipal deve, inicialmente, realizar um diagnóstico de toda zona urbana com o objetivo de identificar os 
problemas e propor possíveis soluções e formas de gestão compatível com a vida plena e perene na terra.  
 

14.1. Para a Identificação dos Problemas Urbanos de Macapá: 
 

- Aprovar a revisão do Plano Diretor, buscando compatibilizar a ocupação do solo urbano com diretrizes que assegurem o 
desenvolvimento sustentável, observando as legislações vigentes.  
- Expandir a melhoria da iluminação pública.  
- Implantar parques e praças na periferia, dotando-os de segurança e descentralizando as práticas de cultura, esporte e lazer 
promovidas pela Prefeitura.  
- Melhorar as condições de acessibilidade em calçadas e passeios públicos.  
- Realizar a arborização e o ajardinamento dos espaços públicos e orientar sua adequada conservação, resgatando o título de 
‘cidade joia da Amazônia’ para Macapá.  
 

14.2. Um Novo Modelo Desenvolvimento Urbano para Macapá 
 

O processo de construção da cidade de Macapá não foge ao histórico de falta de planejamento, causa do agravamento dos 
problemas urbanos. Nesse processo, os problemas ambientais e sociais foram os mais agravados., e estão associados a questões 
relativas ao uso e à ocupação irregular do solo, muitos deles em áreas de proteção ambiental, por grilagem ou por assentamentos 
de populações de baixa renda e pela degradação de ativos naturais: águas e florestas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mobilidade_urbana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infraestrutura_urbana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_econ%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_urbana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
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A nova administração promoverá a revisão e implantação do Plano Diretor, com horizonte temporal em 2024, paralelamente ao 
estabelecimento de um programa de metas a ser cumprido no período, de acordo com o que determina a Lei. Esse processo inclui 
uma avaliação do atual Plano Diretor e será participativo em todas as suas etapas, de modo a gerar uma proposta pactuada 
democraticamente com os diferentes segmentos sociais. 
 

14.3. Plano Diretor como Base do Novo Modelo de Desenvolvimento Urbano para Macapá. 
 

14.3.1. Objetivos  
 

- Conter a rápida expansão horizontal da cidade, preservando a macrozona de proteção ambiental criando cinturão verde; 
- Garantir que o centro histórico, seja uma referência exemplar de qualidade urbanística, gestão democrática, integração social, 
respeito ao meio ambiente e às diversidades; 
- Preservar bairros residencial de classe média protegidos por zoneamento e conter, de forma planejada, o adensamento 
construtivo e o uso não residencial na área consolidada, que apresenta forte congestionamento viário; 
- Qualificar a periferia, valorizar e estimular novas centralidades nas diversas regiões da cidade; 
- Reduzir necessidade de se deslocar, aproximando o trabalho da moradia, criando polos de desenvolvimento econômico e urbano 
entre o centro e a periferia, de modo a reestruturar a lógica de crescimento do município, induzindo atividades gera. de emprego, 
estimulando o uso residencial e o adensamento populacional nas áreas mais consolidadas; 
- Reestruturar, reabilitar e repovoar, por um programa massivo de habitação social, com acesso a serviço e cultura, áreas 
subutilizadas com grande potencial urbanístico, como a orla, antigas áreas e trechos estagnados dos bairros históricos; 
- Regular promoção imobiliária pela revisão do zoneamento e código de obras para implementar novo modelo de ocupação; 
- Implementar instrumentos urbanísticos e fiscais capazes de combater o processo de especulação imobiliária e a valorização do 
solo urbano, como o IPTU Progressivo no Tempo e Regressivo no Espaço, o Direito de Preempção e a outorga onerosa do direito 
de construir, além da implementação das Zonas Especiais de Interesse Social. 
- Regularizar, urbanizar e qualificar loteamentos irregulares, garantindo a permanência das famílias residentes no perímetro da 
área de intervenção ou no seu entorno. 
 

14.4. Programa de Desenvolvimento Econômico e Urbano Acelerado como garantia da prática destes objetivos 
 

Visa aproximar o trabalho da moradia criando áreas de desenvolvimento econômico acelerado, pra impulsionar dinamização 
econômica e geração de emprego. É um programa de intervenção urbanística, isenções fiscais, estímulo ao investimento para 
implantar atividade econômica privada baseada em trabalho intensivo. A atividade a ter incentivo será definida em estudo de 
viabilidade que ditará estratégia própria pra desenvolver cada setor. A intervenção urbanística visa qualificar áreas incluídas, 
criando condições urbanas, infraestrutura, comunicação e de mobilidade necessária a implemento da proposta. Isenção fiscal e 
de outorga onerosa estará condicionada à criação de empregos. A prefeitura articulará financiamento estadual, federal e 
internacional para subsidiar implantação da atividade econômica. Dentre atividades a ser estimuladas estão instalação de 
instituição educacional, instituto de pesquisa e centro tecnológico, que além de qualificar a população local pode dar suporte 
tecnológico e de formação de pessoal. Como ocorre em qualquer plano estruturador, esse programa levará algumas gestões para 
se concretizar integralmente. Mas sua implementação precisa ser imediata, priorizando-se o segmento que apresenta a pior 
relação emprego/moradia. 
 

14.5. Programa de Criação de Novas Centralidades 
 

As áreas fora do centro se caracterizam por grande carência de equipamentos urbanos, serviços públicos e privados, situação que 
se agrava quanto mais periférica for a região. Para suprir de maneira planejada essa deficiência e reestruturar o vasto território 
indiferenciado da periferia, conferindo-lhe identidade, qualificação urbana e novos espaços públicos, propõe-se o Programa de 
Criação de Novas Centralidades. A localização precisa das novas centralidades requer estudos mais específicos, que considerem a 
disponibilidade de áreas adequadas, devendo estar próximas ao acesso de transporte e ligada ao Centro por vias estruturadas. A 
intervenção urbanística propõe no programa abrir espaço público em área carente com potencial para se tornar centralidade. Ali 
serão implantados equipamentos sociais: escola, Saúde, creche, centro cultural, esportivo, lazer. Serviços públicos e privados local: 
Correio, centro de cidadania, telecentro, cartórios, lotéricas, agências bancárias. Os pavimentos superiores dessas edificações 
poderão ser disponibilizados para habitações sociais. Os espaços públicos criados seguirão padrão de qualidade definido no 
Programa, para se tornar referência e ponto de partida para a implementação, em médio prazo, de um programa de qualificação 
urbana que se estenda por todo o bairro. Na medida em que este programa se articula com a consolidação do Desenvolvimento, 
as estratégias relacionadas, como isenções fiscais e de outorga onerosa e estímulos aos investimentos, serão utilizadas para a 
consolidação das novas centralidades. Serão beneficiados por esse Programa os distritos do município, que integram a Macroárea 
de estruturação urbana definida no Plano Diretor. A lista de distritos poderá ser atualizada na revisão do Plano Diretor e no Plano 
Plurianual com base em informações mais recentes, para identificar outros locais que precisam ser atendidos. 
 

14.6. Programa de Qualificação de Centralidades Consolidadas 
 

Visa valorizar, qualificar e dinamizar espaços públicos das principais centralidades, ruas comerciais ou de grande movimento de 
pessoas, terminais de ônibus, corredores de ônibus, praças e lugares de referência e identidade locais. Cada intervenção deve 
merecer um projeto específico, a ser formulado e debatido com a comunidade local, em parceria com associações e entidades 
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capazes de apoiar, inclusive com recursos financeiros, a implantação da proposta. O objetivo é reforçar as qualidades e 
características de cada região, estimulando a apropriação dos espaços públicos pelos moradores. Os projetos serão distribuídos 
por toda a cidade, começando por uma intervenção em cada região, tanto as regiões mais centrais como as mais periféricas. Na 
medida em que as centralidades estão localizadas, principalmente, nas regiões mais consolidadas da cidade, esse Programa deve 
priorizar outras áreas.  
 

14.7. Programa de estímulo ao uso habitacional em projetos estratégicos de desenvolvimento urbano 
 

Para alterar modelo de desenvolvimento urbano da cidade requer a reversão do atual processo de esvaziamento habitacional do 
centro e das áreas consolidadas. O objetivo é priorizar a criação de empregos, e qualificar, do ponto de vista urbanístico e de 
serviço, bairros carentes da cidade. Onde já se conta com uma significativa concentração de empregos e equipamentos, a 
prioridade é estimular uso habitacional. Objetivo é promover adensamento populacional com projeto estratégico planejado, e 
restringir o adensamento construtivo. Para isso, serão implementados projetos urbanos com ênfase no uso habitacional, 
localizados, nas áreas definidas pelo Plano Diretor, com alterações a serem introduzidas na sua revisão, como a macro área de 
Reestruturação Urbana. Esses projetos deverão ser implementados, não necessariamente como operações urbanas, com base em 
novas diretrizes. Outras áreas estratégicas poderão ser objeto de intervenção, com projetos e diretrizes específicas, cuja 
destinação deverá ser objeto de um amplo debate público. Qualquer intervenção deverá contemplar, mesmo que por subsidio, o 
uso residencial. Nessas áreas, serão realizadas transformações urbanísticas estruturais. A execução do programa de 
reestruturação urbana se articula com as estratégias de desenvolvimento econômico social, configurando um plano de ação para 
um novo tempo na cidade de Macapá. Será necessário rever todas as intervenções e operações urbanas e viárias em projeto ou 
em andamento que não tenham sido amplamente debatidas com a sociedade ou que não estejam de acordo com as diretrizes a 
serem adotadas neste programa: 
 

- Articular planos e projetos urbanos com a Política de Preservação do Patrimônio Histórico e Ambiental, incluindo os bens culturais 
e valores ambientais definidos pela sociedade e pelas comunidades locais, como pontos de referência e identidade; 
- Discutir e rever modelos de densidade de ocupação populacional e construtiva, nos projetos urbanos, para garantir adensamento 
onde existe infraestrutura e evitar a ampliação de ocupação de áreas frágeis e ambientalmente protegidas; 
- Garantir que a população de baixa e média renda já moradora seja mantida no local; prever a produção de Habitação de Interesse 
Social para reverter o processo de periferização da moradia popular e da classe baixa média; 
- Prever o adensamento populacional urbanisticamente planejado, de modo a garantir a qualidade dos espaços públicos e do meio 
ambiente, condicionado a investimentos em transporte coletivo de massa; 
- Restringir o adensamento construtivo, em especial o realizado lote a lote, nos bairros consolidados de classe média, já 
excessivamente saturados, buscando preservar a identidade local. 
- Revitalizar, recuperar e/ou criar espaços públicos de qualidade; 
- Utilizar instrumento urbanístico de revitalização adequado, que não gere efeito colateral indesejado como, a gentrificação, isto 
é, o enobrecimento de locais anteriormente degradados e populares; 
 

15. PROGRAMA PARA A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Desenvolvimento Social surge como uma expansão do entendimento das dimensões do desenvolvimento, alargando a visão de 
uma concepção estrita relacionada ao crescimento econômico, para incorporar outros pilares do bem-estar social, sobretudo 
àqueles relacionados aos direitos sociais, positivados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, com destaques na educação, 
saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, previdência social, proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos 
desamparados. Consiste na evolução dos componentes da sociedade, a humanidade e na maneira como estes se relacionam, a 
vida social. Desta forma, certa comunidade pode crescer economicamente sem que isso represente um desenvolvimento social. 
Com a retomada da normalidade pós-Covid será preocupante para as cidades, na medida em que as carências sociais ficarão ainda 
mais explícitas.  
 

 

15.1. Desenvolvimento Social e Assistência Social.  
 

15.1.1. Programas Sociais de Enfrentamento à Miséria. 
 

- Aperfeiçoar o sistema de gestão dos programas de transferência de renda federal, estadual e municipal para ampliar o 
atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade.  
- Criar o Centro de Referência da Pessoa em Situação de Risco.  
- Efetivar, ampliar e aperfeiçoar a rede de Centros de Referência (Especializados) da Assistência Social para atender a demanda 
do município nas regiões de maior vulnerabilidade.  
- Estabelecer estratégias para a implantação do Sistema Único da Assistência Social eficiente no município  de Macapá.  
 

15.2. Desenvolvimento Social 
15.2.1. Diagnóstico de Desenvolvimento Social 
 
 

A Prefeitura de Macapá não realizou grandes avanços no combate à pobreza, com alternativas que pudesse complementar a renda 
das famílias mais pobres já beneficiárias do Bolsa Família, que fosse capaz de oferecer mais benefícios familiar com impactos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_sociais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Universal_dos_Direitos_Humanos
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positivos nos beneficiados, como a diminuição da diferença do rendimento escolar entre alunos dessas famílias e maior 
participação dos pais nas reuniões escolares. 
 

15.3. Grandes desafios na área de Desenvolvimento Social: 
 

- A qualidade da assistência prestada aos usuários ainda é aquém da ideal, havendo possibilidade de aumentar a cobertura sócio 
assistencial domiciliar e garantir integração com as áreas de Educação e Saúde. 
- Ainda há uma institucionalização excessiva na área de Assistência Social da Prefeitura, gerando uma situação em que atividade 
nas ruas e em abrigos sofrem pela falta de profissionais indo a campo para identificar problemas sociais que se escondem dentro 
das casas das pessoas e no interior das comunidades. 
- Há muitos jovens ociosos vivendo em áreas conflagradas, em risco de desajustes sociais. O desafio será atrair estes jovens para 
atividades saudáveis e construtivas. 
- O programa e equipamentos voltados à abordagem do crescente problema da dependência de droga, como crack e de doente 
crônicos e doentes mentais são insuficientes, sendo preciso aumentar a cobertura do atendimento psicossocial. 
 

15.4. Diretrizes de Desenvolvimento Social 
 

- Ampliar cobertura da rede de atendimento psicossocial, visando ao tratamento à Saúde mental e dependência química, com 
foco em reinserção. 
- Aumentar a cobertura do Programa Bolsa Família no Município, contribuir para a redução da pobreza, universalizando a 
cobertura sócio assistencial domiciliar e incorporar a Saúde. 
 - Atingir a cobertura de atenção em saúde mental priorizando a atenção ao usuário infantil de álcool e crack. 
- Contribuir para o crescimento e fortalecimento da nova classe trabalhadora com ações da prefeitura e sua integração com outros 
níveis de governo, setor privado e sociedade civil. 
- Implantar a Central de Atendimento, aumentando a proximidade entre a Prefeitura e os cidadãos. 
- Promover mecanismo efetivo de reinserção social a população jovem de área carente e/ou conflagrada. 
 

15.5. Desenvolvimento Social: Solidariedade, Assistência Social, Combate à Miséria e Segurança Alimentar 
 

15.5.1. Renda Básica de Cidadania 
 

- Implantada a Renda Básica de Cidadania, por etapas, a critério do Poder Executivo, em parceria com os governos Estadual e 
Federal, beneficiando as pessoas cadastradas, independente de origem raça, sexo, idade, condição civil.  
 

15.6. Estratégia Intersetorial e Territorializada para os Programas Sociais 
 

- Construir de forma intersetorial o Banco de Dados Social – instalação do Cadastro Social, alimentando-o com dados de todas as 
secretarias que operam políticas sociais; 
- Construir mecanismo de acionamento e fluxo do usuário no sistema de política social, promovendo garantia de acesso com grau 
crescente de resolutividade,  
- Desenvolver estratégias de trabalho de massa com famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação 
Continuada na abrangência dos CRAS; 
 

15.7. Articular a Política de Assistência Social a Política Nacional na efetivação do Sistema Único de Assistência Social 
- Garantir a operação do Sistema Único de Assistência Social na cidade, vinculando a gestão municipal da política de assistência 
social ao sistema federativo; 
- Reinstalar um centro especializado de atenção à população em situação de rua; 
- Implantar o Centro de Referência para Pessoas com Deficiência como Unidade Referenciada ao CREAS, com foco na prestação 
do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias; 
- Descentralizar e democratizar a gestão e execução da assistência social, atribuindo-as aos territórios correspondentes nas 
subprefeituras, com reconhecimento dos direitos dos usuários; 
- Implantar serviço de acolhimento institucional em residência inclusiva a jovem e adulto deficientes, com a finalidade de fomentar 
a construção progressiva da autonomia e o desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida diária; 
15.8. População em situação de rua 

- Integrar as políticas de Assistência, Saúde e Segurança; 
- Promover a recuperação da integralidade da rede de proteção, estabelecer pacto com o Judiciário na atenção a criança, 
adolescente, idoso e população em situação de rua; 
- Reordenar albergues conforme dispõe o Sistema Único de Assistência Social, que prevê, dentre outras ações, pequenas unidades 
com no máximo 50 pessoas, bem como fortalecer e ampliar as redes de Centro de Referência Especializado para População em 
Situação de Rua, do governo federal. 
 

16. PROGRAMA PARA A ÁREA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E SOBERANIA ALIMENTAR 
Segurança Alimentar e Nutricional, como estratégia ou conjunto de ações, deve ser intersetorial e participativa, e consiste na 
realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que 
respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. 
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O modelo de produção e consumo de alimentos é fundamental para garantia de segurança alimentar e nutricional, pois, para além 
da fome, há insegurança alimentar e nutricional sempre que se produz alimentos sem respeito ao meio ambiente, com uso de 
agrotóxicos que afetam a saúde dos trabalhadores e consumidores, sem respeito ao princípio da precaução, ou, ainda, quando há 
ações, incluindo publicidade, que conduzem ao consumo de alimentos que fazem mal a saúde ou que induzem ao distanciamento 
de hábitos tradicionais de alimentação. 
 

A segurança alimentar e nutricional demanda ações intersetoriais de garantia de acesso à terra urbana e rural e território, de 
garantia de acesso aos bens da natureza, incluindo as sementes, de garantia de acesso à água para consumo e produção de 
alimentos, da garantia de serviços públicos adequados de saúde, educação, transporte, entre outros, de ações de prevenção e 
controle da obesidade, do fortalecimento da agricultura familiar  e da produção orgânica e agroecológica, da proteção dos 
sistemas agroextrativistas, de ações específicas para povos indígenas, populações negras, quilombolas e povos e comunidades 
tradicionais. É, ainda, fundamental que as ações públicas para garantia de segurança alimentar possam contemplar abordagem 
de gênero e geracional. 
 

A soberania alimentar é um princípio crucial para a garantia de segurança alimentar e nutricional e diz respeito ao direito que 
tem os povos da terra de definirem as políticas, com autonomia sobre o que produzir, para quem produzir e em que condições 
produzir. Soberania alimentar significa garantir a soberania dos agricultores e agricultoras, extrativistas, pescadores e pescadoras, 
entre outros grupos, sobre sua cultura e sobre os bens da natureza. 
 

16.1. Políticas Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional. 
 

16.1.1. Para pôr em prática os princípios da soberania e segurança alimentar e nutricional a Prefeitura implantará um Programa 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional articulado com a Lei Federal 11.346/20, que será construído com base nas 
Conferências Municipais de Segurança Alimentar, e será discutida a implantação os seguintes programas: 
 

- Programa Alimentação Escolar Saudável e Sustentável. 
- Programa Espaços Orgânicos nas Feiras e Mercados. 
- Programa Comer e Viver Melhor. 
- Programa Restaurante Popular Orgânico/Cozinhas Comunitárias Orgânicas. 
- Programa Mercados Municipais como Centros de Cultura Alimentar. 
- Programa – Segurança Alimentar e Nutricional. 
 

16.2. Ações a serem desenvolvidas: 
  

- Ampliar os Restaurantes Populares em Macapá, em parceria com o governo federal e Estadual, oferecendo comida balanceada 
e de qualidade a preços acessíveis a população.  
- Articular o Programa Integrado de Segurança Alimentar e Nutricional, com a política de segurança alimentar e a política de 
inclusão social, a economia solidária e o desenvolvimento econômico.  
- Viabilizar a implantação de merenda diferenciada, para atender necessidades nutricional de crianças em escolas municipais.  
- Ampliar acesso da população de baixa renda a alimento de qualidade em parceria com fornecedor e produtor de alimentos.  
- Criar o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; realizar Conferência Municipal de Segurança Alimentar.  
- Promover cursos de capacitação no processamento de alimentos a fim de criar renda para populações carentes.  
- Promover ampla campanha de combate ao desperdício alimentar, com oficinas para a comunidade.  
- Mobilizar nutricionistas, assistentes sociais, educadores e  demais especialidades, no sentido de garantir a efetividade da política 
de segurança e alimentar e nutricional. 
- Promover cursos e especializações as equipes do setor de alimentação e nutrição para o desenvolvimento dos programas.   
 

17. PROGRAMA PARA A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA  
Cultura é uma ciência que visa analisar as sociedades humanas a partir de sua produção cultural, das mais incipientes formas de 
organização social até as mais complexas. A cultura corresponde a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo 
ou um grupo artístico, literário, dramatúrgico, musical, artes plásticas que cultiva um padrão estético semelhante. Expressão da 
diversidade e desigualdade, é também o conjunto das operações feitas para que a terra produza; é aplicação do espírito, sobre o 
estudo ou trabalho intelectual; Instrução, saber, estudo; apuro; perfeição; cuidado. A expressões de cuidado e cultivo, quanto a 
expressões que designam conjuntos de conhecimentos e hábitos das sociedades, é o cultivo do conhecimento  humano alcançado 
pela racionalidade e pelo senso estético.  
 

17.1. Políticas de Difusão e Acesso 
- Cultura em toda parte: prevê a instalação, recuperação e remodelação de equipamentos culturais, implementando uma política 
de descentralização que não prescinda da tarefa de conferir visibilidade às produções até agora marginalizadas: 
 

• Criação de Centros Culturais de Referência, um na Zona Norte e outro na Zona Sul, com arquitetura sustentável. Os dois Centros 
Culturais conterão biblioteca, cinema, teatro multiuso, salas de exposição, livraria, oficinas de artesanato, ludoteca, espaço de 
convivência (jovens, adultos e terceira idade). Abrigarão as Escolas Municipais de Artes e Casas de Cultura Digital; 
 

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/genero-dramatico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/cultura-brasileira-diversidade-desigualdade.htm
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• Nos bairros e distritos serão implantados Núcleos Culturais que resultarão da transformação dos espaços já existentes – 
equipamentos de cultura, educação, esporte ou parques e praças – em polos multifuncionais. Serão organizados a partir de 
instalações dos diversos espaços da cidade, que terão assim resgatados seu conceito original; 
• Assegurar a existência de equipamentos culturais em todos os distritos do município. 
 

- Programa de racionalização e otimização da circulação da produção cultural, reduzindo a inatividade e a capacidade ociosa dos 
equipamentos culturais. 
 

17.2. Políticas de Formação e Vocacional 

- Criação de centros dedicados à formação permanente nas diversas linguagens artísticas, nos saberes artesanais e no cultivo da 
cultura popular, tradicional e espontânea, adequando-os ao novo perfil da cultura a ser implantado na cidade. 
- Abertura de duas Escolas Municipais de Arte, uma na Zona Norte e outra Zona Sul, que oferecerão cursos de longa e curta 
duração em cinema e audiovisual, teatro, criação literária, dança, artes visuais, instaladas nos Centros Culturais, transformando-
os em polo articulador e irradiador das diversas culturas populares e tradicionais. 
- Estimular e fomentar a cultura tradicional e as práticas artesanais, acolhendo suas manifestações nos Pontos de Cultura; 
 

17.3. Políticas de Informação e Comunicação 

• Elaborar políticas de mapeamento e divulgação da diversidade cultural macapaense. 

• Elaborar inventário da diversidade cultural de Macapá, listar e georeferenciar o patrimônio material e imaterial da cidade; 
• Criar Portal de Informação Cultural da cidade, destacando os eventos da semana, a programação cultural fomentada pela 
Secretaria Municipal, as atividades culturais e festas permanentes que ocorrem periodicamente em Macapá. 
 
 

17.4. Política de incentivo à Crítica Cultural.  

• Criar mecanismos, premiações, programas de incentivo e fomento à crítica cultural, em suas diversas modalidades. 
 

17.5. Políticas de Fomento à Criação Artística e Cultural  

- Implementar o Fundo Municipal de Fomento à Cultura, objetivando unificar, coordenar linhas dispersas de financiamento 
municipal, ampliando os recursos disponíveis e atingindo as áreas até agora não contempladas. A dotação desse Fundo será 
determinada em lei, e deverá ter por base um porcentual do orçamento municipal correspondente à arrecadação total das 
atividades culturais do município. 

• Ampliação e modernização dos programas de incentivo à cultura já existentes no município. 
 

- Lançar edital dos Pontos de Cultura. Apoiar os existentes e criar condição para que se estabeleça rede de conexão entre eles 
- Ampliar o orçamento de Valorização de Iniciativas Culturais para que se tenha um leque maior de linguagens artísticas 
contempladas, ampliando assim as faixas de financiamento e a duração do benefício. 
- Lançar editais que contemplem manifestações artísticas e culturais pouco consolidadas e valorizadas pelo mercado. 
 

17.6. Políticas de Interação 
- Implantar o Sistema Municipal de Cultura, adesão ao Sistema Nacional de Cultura e as Conferências Municipais de cultura. 
- Constituir a Política de Intercâmbio entre a Secretaria da Cultura, demais secretarias, órgãos da prefeitura para desenvolver 
programas educativos e culturais. 
- Elaboração e implantação de um Plano Municipal do Livro e da Leitura. 
- Implantação do projeto “Bibliotecas das Comunidades” em praças, parques e outros espaços públicos. 
 

 

17.7. Políticas de Memória e Preservação 
- Estimular visitas aos Museus, Fortes e Parques de Macapá, e que possa contemplar o patrimônio material e imaterial, sítios 
históricos como manifestações tradicionais e cotidianas.  
- Valorizar e dar visibilidade às obras artísticas e culturais da cidade, a concepção de museu a céu aberto, monumentos públicos, 
projetos arquitetônicos e bairros históricos, manifestações efêmeras, grafites, rituais afro-brasileiros, indígenas; 
- Recuperação e requalificação de equipamentos culturais e prédios públicos de valor histórico, incorporando sítios históricos e 
arqueológicos que precisam ser recuperados e preservados, ou tombados como parte do Patrimônio Histórico da cidade. 
- Criação do Museu da Diversidade Cultural, a ser constituído a partir da instalação do Acervo das Culturas Amapaense 
 

 

17.8. Políticas de Cultura Digital  

- Implantar o projeto Internet Popular: acesso gratuito à internet para cidadão utilizar de forma remota serviços disponível no 
web site da Prefeitura. A implantação da rede Wi-Fi no município será realizada em etapas. O acesso à internet será disponibilizado 
mediante Termo de Adesão, pelo preenchimento cadastral em portal web, ser desenvolvido para esse fim. 
-Cidade Livre e Digital, Inovadora e Inclusiva: com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de tecnologias colaborativas, abertas 
e promovidas por coletivos e indivíduos, a gestão de Prof. Marcos estimulará as seguintes políticas e ações: 

• Desenvolver política pública de fomento à liberdade na rede, baseada na competência do gestor, com implantação de licenças 
livres de obras culturais e educacionais custeadas ou realizadas pela prefeitura, e de todos os documentos públicos; 
 

[17.9. Diagnóstico de Cultura 
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• Apesar de Macapá contar com opções de cunho cultural para a povo, até o momento a cultura sofre com baixo orçamento 
voltado a área, prioridades equivocadas e iniciativa descoordenada resultaram numa área de cultura isolada politicamente. 
• A Prefeitura executará programa de incentivo à oferta cultural da cidade, lançando editais de fomento cultural nas áreas de 
dança, teatro, artes visuais. design, transformando de vários espaços em centro cultural e inaugurando arenas culturais. 
• Apoiar a revitalização da vida cultural da cidade, revelando-se no grande número de shows.  
 

• A área de cultura da cidade enfrenta grandes desafios:  

• A oferta cultural é concentrada em poucas áreas da cidade, sendo ainda muito limitada nas áreas mais carentes. 
• Parte dos museus e centros culturais está em mau estado de conservação e apresenta programação irregular. 
• A cidade conta com oportunidades inexploradas, como bairros que possuem uma série de atrativos culturais que, se bem 
articulados, podem gerar atividade econômica e melhorar a qualidade de vida da população. 
• Vários edifícios históricos se encontram em mau estado, abandonados ou subutilizados. 
• Equipamentos como sambódromo, estádio estadual Zerão e estádio municipal Glicério Marques ‘serão boas alternativas’. 
 

16.10. Diretrizes de Cultura 

• Fortalecer o Centro da cidade como referência cultural através da revitalização patrimonial, requalificação urbana e promoção 
da diversidade, adotando um paradigma de manutenção permanente do equipamento cultural. 
• Ampliar o acesso da população aos mais variados tipos de bens e valores culturais através da expansão da estrutura pública de 
equipamento e atividades culturais, adotando o conceito de “acesso e encontro”, com o objetivo de promover integração e 
aumentar a sensação de pertencimento por parte da população. 
• Fortalecer a Região Portuária da cidade como polo cultural, valorizando o conteúdo simbólico - histórico, social e cultural - com 
iniciativas públicas ou privadas. 
 

 

18. PROGRAMA PARA A ÁREA DE ESPORTE E LAZER  
 

Uma das formas de praticar uma atividade física é associando-a ao lazer. As pessoas participam e praticam esportes como uma 

alternativa de entretenimento nos seus momentos livres. As pessoas se juntam a um grupo para jogar futebol uma vez por semana, 

por quinzena ou por mês. Há também a opção de futebol na praia, vôlei de praia os quais homens e mulheres podem jogar. 

Existem as trilhas ecológicas e as caminhadas, onde os grupos se organizam acompanhados por um guia para um passeio que 

envolve boa forma, aventura e integração com a natureza. Em âmbito federal, a Secretaria Nacional de Desenvolvimento do 

Esporte, responsável por projetos que associam essas duas temáticas. Como o Programa Esporte e Lazer da Cidade. Há a Rede 

Cedes, a Rede de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e do Lazer. Onde as ações dos Núcleos Cedes visam estimular 

e fomentar a produção e a difusão do conhecimento científico – tecnológico voltadas à gestão do esporte recreativo e do lazer, 

tendo como papel a qualificação e formação continuada de gestores de políticas públicas. 
 

18.1. Cultura Esportiva - Programa Esporte nas Escolas 

- Implantação do esporte nas escolas como parte da formação integral dos alunos, construindo cidadania e abrindo oportunidades 
para que todos possam participar de práticas esportivas de forma permanente. 
- Regulamentar uso no período noturno dos equipamentos esportivos municipais existentes nas escolas e nos Clubes-Escolas. 
Piscinas abertas no período noturno, para a prática e aprendizagem da natação, para a hidroginástica para a terceira idade. A 
Prefeitura adotará um amplo programa de parcerias com clubes privados para que os períodos e espaços ociosos possam ser 
ocupados, mediante pagamento de uma taxa social acessível, pelas pessoas das comunidades, pelos idosos. Os espaços dos clubes 
privados também poderão ser utilizados pelas escolas através de convênios da Prefeitura. 
 

- Parque de Esportes Radicais: implantar um espaço de esportes radicais que ofereça condições para a prática de diferentes 
modalidades como skate, patins in line, bike, tirolesa, rapel e escalada e pista de skate-mirim. O Parque contará com espaços para 
Oficinas de Esportes Radicais, além de abrigar várias atividades culturais. 
 

- Alternativas de Lazer: ampliar a oferta de opções de lazer em Macapá, com participação da comunidade na construção de 
alternativas. Será equacionada distribuição de equipamentos pela cidade, revitalizados os espaços públicos destinados a esse fim, 
criados novos espaços e programadas ações aos finais de semana e feriados, como as Ruas de Lazer (com equipamentos móveis 
e recursos humanos específicos), espetáculos, circenses, teatro popular, cinema gratuito. 
- Definir políticas de uso para outros equipamentos públicos municipais como Estádio Glicério e discutir com o governo do Estado 
a política de destinação de equipamentos estaduais como o Estádio Zerão e o Ginásio de Esporte Avertino Ramos e o Sambódromo. 
A Prefeitura terá um papel ativo e articulador na definição de uma política de grandes eventos esportivos e culturais para a cidade, 
envolvendo as entidades esportivas, a comunidade e a iniciativa privada. 
 

- Será criado um Projeto com o objetivo de potencializar as dimensões econômica, social e ambiental em decorrência da realização 
de jogos intermunicipais na cidade de Macapá. Para tanto assinar: 
 

• Termo de compromisso O Povo no Esporte, visando o desenvolver a cultura esportiva e a democratização do esporte, com 
expressão no programa “Cultura e Esporte e Esportes nas Escolas”; 
 

• Pacto pela Vida no Esporte, expressando o compromisso com a transparência relativos aos gastos municipais; 

http://portal.esporte.gov.br/sndel/default.jsp
http://portal.esporte.gov.br/sndel/default.jsp
http://portal.esporte.gov.br/sndel/esporte_lazer/cedes/default.jsp
http://portal.esporte.gov.br/sndel/esporte_lazer/cedes/default.jsp
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- Realização de Conferência Municipal para elaboração do Plano Diretor de Esporte e Lazer para o município; 
- Implantar o “Programa Academias da Saúde”, com recursos do governo federal, parceria com o Ministério da Saúde; 
- Instituir do Conselho Municipal de Esporte e Lazer; 
18.2. Esporte e Lazer a vida pela vida 
Realização de eventos nas escolas para conscientização do combate ao uso de drogas. 
Criação do programa Valores da Terra, com o objetivo de descobrir talentos. 
Reestruturação da Secretaria de Esporte e Lazer, com vistas a criação de um calendário de eventos permanentes. 
Criação e/ou manutenção do Programa Bolsa Atleta. 
Promover aquisição de material esportivo para aula de Educação Física. 
Construção de Campos de Peladas na zona urbana e rural. 
Incentivo à prática de jogos escolares e campeonatos de intermunicipais. 
Criação de Programa Craques somente do Esporte. 
Criação de Programas para campeonatos interescolares e interbairros, intercomunitários e intermunicipais. 
18.3. Cultura Esportiva - Programa Esporte nas Escolas 
- Implantação do esporte nas escolas como parte da formação integral dos alunos, construindo cidadania e abrindo oportunidades 
para que todos possam participar de práticas esportivas de forma permanente. 
- Regulamentar o uso no período noturno dos equipamentos esportivos municipais existentes nas escolas e nos Clubes-Escolas. 
Piscinas abertas no período noturno, para a prática e aprendizagem da natação, e hidroginástica para terceira idade.  
18.4. Esporte e Lazer  
- Implantar o Projeto do Esporte, em parques e praças, promovendo oficinas e aulas das diferentes manifestações culturais e 
esportivas e construindo pistas para caminhada, playground, áreas para atividades corporais ao ar livre e formação da 
comunidade, além de quadras e campos esportivos.  
- Criar o projeto de lazer nos bairros, por meio de estrutura móvel, levando divertimento a todas as regiões da cidade, em especial 
as mais carentes e distantes.  
- Fortalecer práticas esportivas nas escolas municipais, começando pela iniciação esportiva, passando pela disseminação do 
esporte em larga escala e em diferentes modalidades, até a descoberta de talentos para o esporte competitivo.  
- Valorizar as demais dimensões do esporte: amador, por meio das ligas, clubes e demais organizações, recreativo, paraolímpico 
e não-olímpico.  
- Desenvolver um Programa para promover a abertura das escolas públicas nos fins de semana, realizando atividades como 
torneios esportivos, capoeira, dança de salão, oficinas culturais, videoteca e palestras de interesse da comunidade.  
- Assegurar formação de agentes sociais e servidores do esporte e lazer, em parceria com projetos sociais e universidades.  
- Instituir do Conselho Municipal de Esporte e Lazer; 
 

19. PROGRAMA PARA AS ÁREAS DE CONTROLE SOCIAL, DEMOCRACIA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS  
 

 
 

19.1. Dignidade, Cidadania e Direitos Humanos  
 

19.1.1. Educação em Direitos Humanos 
 

- Fortalecer a cultura da solução dialógica, pacífica e preventiva de conflitos, do respeito, da tolerância, do pluralismo e dos direitos 
nas práticas educacionais; 
- Implantar nos projetos político-pedagógicos da educação municipal os direitos e deveres que dão suporte à dignidade da pessoa 
humana; 
- Assegurar e consolidar meios institucionais para solucionar e mediar conflito envolvendo questões de direitos humanos; 
- Fomentar a inclusão, no currículo municipal, das temáticas relativas a gênero, idade, raça e etnia, religião, orientação sexual, 
pessoas com deficiência; 
 

19.2. Políticas para Pessoas com Deficiência: Macapá sem Limite 
 

- Implantar políticas e programas desenvolvidos pelo governo federal de forma integrada às políticas e programas locais para 
pessoas com deficiência, descentralizando a oferta dos serviços.  
- Garantir cumprimento da legislação voltada ao segmento de pessoa com deficiência, pelo poder público e iniciativa privada.   
- Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham trabalho com esse segmento.  
- Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com deficiência.  
- Assegurar acessibilidade de pessoa com deficiência promovendo adaptação de calçadas e acesso a prédio, escola, direito a órtese 
e prótese, transporte especial, e capacitação de familiares em reabilitação baseada na comunidade, conforme a lei.  

- Articular com a Secretaria de Educação ações que ampliem o acesso de estudantes com deficiência, conforme previstos no item 
“Educação Especial” deste programa de governo; 
 

19.3. Políticas para Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 

- Promover ações integrada em assistência, cultura, educação, esporte, lazer, saúde, enfoque na prevenção, atenção à família 
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- Promover articulações com o governo federal e estadual para aplicação de recurso financeiro no município, ampliando a oferta 
de serviços à criança, ao adolescente e às suas famílias.  
- Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra todas as formas de violência decorrentes de negligência, 
abuso, maus-tratos, exploração sexual e crueldade em relação à criança e ao adolescente.  
- Privilegiar atividades sócio-educativas às crianças e adolescentes em situação  vulnerável, em ações voltadas para o ingresso e 
permanência na escola. 
- Criar o Programa SOS Criança, com construção de abrigos para atender crianças e adolescentes em situação de risco. 
 

19.4. Programa de Política de Gênero  
- Ampliar, divulgar, qualificar e realizar atendimento integral de qualidade e humanizado às vítimas de violência, além de ações 
que visem reduzir índices de violência contra a mulher.    
- Ampliar campanha de combate à violência contra a mulher, realizando serviço de atendimento à vítima de maus-tratos.    
- Criar o Centro de Apoio e a Casa Abrigo para mulheres vítimas de violência.  
- Desenvolver ou ampliar programas e serviços que contribuam para a reestruturação da vida das mulheres que sofreram violência 
doméstica.  
 

19.5. Um Tempo Novo para as Mulheres  

- Fortalecer a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, com o papel de elaborar, coordenar e articular políticas públicas 
para as mulheres no conjunto do governo. 
 

 

19.6. Rede Mulher Cidadã 

• Promover autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, incentivando a qualificação profissional da mulher;  
• Organizar Campanhas Educativas visando alterar o quadro de divisão sexual de trabalho, diminuindo as desigualdades de gênero, 
raça e classe que estão relacionadas ao trabalho doméstico; 
• Instituir o Prêmio para Empresa Amiga da Mulher Amapaense;  
• Implantar o Plano Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ampliando sua abrangência para as áreas de saúde mental, 
do trabalho e das doenças sexualmente transmissíveis; 
• Implementar campanhas para prevenção e tratamento do câncer feminino, ginecológico e de mama; 
 

19.7.. Implementar a Rede Solidária: 
• Elaborar e implantar programa de enfrentamento e prevenção à violência doméstica, ampliação e reequipamento dos centros 
de cidadania da mulher, e realizar campanhas educativas pelo fim da violência e de divulgação da Rede Solidária; 
• Ofertar serviços articulados ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações entre os poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, e os movimentos de mulheres e com os diferentes grupos e 
segmentos sociais comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres; 
• Avaliar a violência de gênero como indicador para atribuir ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas 
sociais da Prefeitura, priorizando as vítimas de violência no acesso a tais programas. Deve-se garantir acesso especial às mulheres 
com transtornos mentais e ou com outras deficiências; 
• Promover intersetorialidade promovendo assistência integral à mulher, através da estruturação de uma rede de apoio que 
integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania. 
 

19.8. Migrações e Trabalho Escravo 
- Mapeamento qualitativo e quantitativo das condições dos imigrantes de Macapá, para subsidiar à gestão de políticas públicas 
de acolhimento e apoio, em parceria com diferentes órgãos do governo estadual e federal; 
- Promoção e valorização da participação da sociedade civil e de grupos organizados de imigrantes no debate em torno da 
efetivação de todos os seus direitos sociais e profissionais; 
- Implantação de programas de informação e assistência que combatam práticas análogas ao trabalho escravo, sem que isso leve 
à deportação de imigrantes ou provoque mais estigmatização ou agravamento da vulnerabilidade; 
-- Apoiar e reconhecer como verdadeiro patrimônio cultural contemporâneo de Macapá as feiras e espaços abertos de convivência 
que os imigrantes vêm criando e fortalecendo ao longo dos anos.  
 

19.9. População em Situação de Rua 
- Integrar as políticas de Assistência, Saúde e Segurança; 
- Promover a recuperação da integralidade da rede de proteção, estabelecer pacto com o Judiciário na atenção a criança, 
adolescente, idoso e população em situação de rua; 
- Reordenar albergues conforme dispõe o Sistema Único de Assistência Social, que prevê, dentre outras ações, pequenas unidades 
com no máximo 50 pessoas, bem como fortalecer e ampliar as redes de Centro de Referência Especializado para População em 
Situação de Rua, do governo federal. 
- Criar cadastro, conforme portaria 610 do Ministério das Cidades, para atendimento da demanda das pessoas em situação de rua, 
bem como desenvolver programas habitacionais de interesse social, com gestão compartilhada entre moradores e Prefeitura, sem 
repasse da titularidade ao usuário; 
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- Abordar rigorosamente a violência institucional, por meio de processos de educação em direitos humanos junto à Guarda Civil, 
e propor parcerias com a mesma finalidade aos organismos estaduais de Segurança Pública; 

19.10. Direitos da Pessoa Idosa 

- Ampliar as condições de utilização, pelos idosos, dos espaços existentes, com oferta de serviços e atividades de convivência, 
incluindo o atendimento específico aos que estão em situação de vulnerabilidade.  
- Criar programa de Encontro, nos bairros com maior concentração de pessoas idosas.  

- Incentivar agências e operadores de turismo da cidade a promover atividades de lazer e turismo para a população idosa, em 
consonância com as iniciativas do governo federal.  
- Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto às suas necessidades, potenciais e direitos.  
- Criar, por meio de parcerias, o Programa de Cuidadores de Pessoas Idosas.  
- Promover os direitos do idoso na área da saúde, por meio de integração de programas e linhas de cuidado com as ações 
desenvolvidas nos equipamentos públicos de esporte, lazer e cultura.  
- Criar o Centro de Referência da Saúde do Idoso, implantar Casas ou Centros-Dia e garantir acesso ao atendimento de alta 
complexidade. As Casas ou Centros-Dia são locais de apoio ao idoso dependente (sem autonomia) em interface com as famílias 
que não possuem recursos para pagar cuidadores. 
 

19.11. Populações indígenas  

- Orientar a Secretaria de Educação no sentido de que o professor introduza história e cultura indígena na sala de aula, 
recuperando as verdadeiras raízes nacionais e corrigindo preconceitos; 
- Implantar programa permanente de intercâmbio entre indígenas e escola municipal, promovendo conhecimento mútuo entre 
crianças e adolescentes; 
- Abrir espaço a comercialização de artesanato e outros produtos indígenas, visando auto sustento dessas comunidades, 
promovendo a articulação com as iniciativas previstas nesse programa para a estratégia de desenvolvimento local e economia 
solidária; 
- Apoiar o Conselho Municipal Indígena, num diálogo permanente entre as várias secretarias a respeito do tema; 
- Propiciar a articulação entre organismos municipais, estaduais e federais, e entidades da sociedade civil e do Ministério Público, 
para garantir assessoria jurídica aos indígenas da cidade para efetivação do Usucapião Coletivo, nos termos do Estatuto da Cidade, 
e do Programa de Regularização Fundiária e Loteamentos, previsto neste programa de governo. 
 
 

19.12. Diálogo Inter-Religioso 
 

Para construir uma cidade educadora, humana, que valorize e respeite os direitos humanos, é preciso que a Prefeitura adote 
política pública que promova o respeito e a paz entre diferentes religiões e outras formas de expressão cultural, incluindo: 
 

- Todas as unidades da Administração Municipal terão como orientação o pleno respeito à livre manifestação religiosa; 
- O programa de educação em Direitos Humanos enfatizará o respeito a todas as formas de culto e de exercício religioso; 
- Templos e espaço de manifestação religiosa serão igualmente respeitados, em observância estrita aos preceitos do caráter laico 
do Estado e de completa liberdade de manifestação religiosa assegurados na Constituição Federal; 
- No planejamento das atividades públicas municipais (programas, concursos, festas) serão igualmente consideradas as datas mais 
significativas no calendário anual das diferentes religiões. 
 

19.13. Direito à Diversidade Sexual 
O governo Prof. Marcos colocará em prática o Plano Municipal de Combate à Homofobia, aprovado na Assembleia Legislativa do 
Amapá e nas Conferências Municipais de 2008 e 2011, englobando os seguintes eixos: 
- Saúde: sensibilizar e capacitar profissionais de saúde para atendimento humanizado e respeitoso dos indivíduos LGBT; 
- Educação: realizar formação continuada aos profissionais da rede municipal de ensino e desenvolver campanhas pela convivência 
pacífica com as diferenças junto aos estudantes e suas famílias; 
- Segurança: orientar e capacitar a Guarda Municipal para o tratamento igualitário ao cidadão, com o devido respeito exigido por 
lei, como LGBTs e outras populações marginalizadas, na perspectiva da plenitude dos Direitos Humanos; 
- Cultura: abrir os equipamentos municipais de cultura à produção cultural da comunidade LGBT para que ela possa expressar 
com liberdade sua maneira de ser e sua dignidade; 
- Nome social: tornar obrigatório o uso do nome social de travestis e transexuais nos serviços públicos de atendimento cotidiano 
pois é com ele que a pessoa se identifica; 
- Criar Centros de Referência e Combate à Homofobia em todas regiões de Macapá.  
- Dotar a Coordenadoria da Diversidade Sexual de recurso humano, material e orçamentário para cumprir missão de articular a 
política pública que atenda a população LGBT; implantar estratégia, divulgar e promover os direitos e da cidadania LGBT;  
- Ampliar, detalhar e analisar o mapeamento de ocorrências homofóbicas no âmbito do município; 
- Apoiar a Criação do Conselho Municipal LGBT com atribuição, composição, forma de eleição que seja representativo. 
 

19.14. Combate à discriminação e Direitos da população LGBT. Uma questão de Princípio 
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18.14.1. É preciso olhar com respeito às demandas de grupos minoritários e de grupos discriminados. A população LGBT encontra-se no 
rol dos que carecem de políticas públicas específicas. O direito de expressar sentimentos e vivenciar a sexualidade deve ser garantido a 
todos. As demandas da população LGBT já estão nas agendas internacionais. No Brasil, precisamos superar o fundamentalismo incrustrado 
no Legislativo e nos diversos aparelhos estatais, que condenam o processo de reconhecimento dos direitos LGBT e interferem nele. Incluir 
o combate ao bullying, à homofobia e ao preconceito no Plano Nacional de Educação, desenvolvendo material didático destinado a 
conscientizar sobre a diversidade de orientação sexual e às novas formas de família.”  
 

19.15. Promoção da Igualdade Racial: uma proposta para governarmos Macapá. 
19.15.1. São diretrizes da promoção da igualdade racial: 
- Adotar princípios não discriminativo na política social, em diagnosticar, localizar, planejar, definir diretrizes, metas e ações para 
eliminar fontes de discriminação direta e indireta, bem como todas as formas de desigualdades, preconceito e racismo; 
- Assegurar a transversalidade das políticas de promoção da igualdade racial, superação do racismo e melhor condição de vida 
para a população negra, no âmbito das secretarias e demais órgãos da administração pública de Macapá; 
- Implementar e ampliar em Macapá a política, programas e ações afirmativas dirigidas à população negra, consolidadas nos oito 
anos de governo Lula e que tiveram continuidade no governo da Presidenta Dilma; 
- Capacitar gestores públicos através de programas educativos que, por sua natureza, possam garantir a aceitação e o 
cumprimento dessas políticas e modificar as disposições e práticas administrativas incompatíveis com tais políticas; 
- Apoiar a criação e fortalecer o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, e estimular a representação institucional 
das organizações que combatem o racismo em Macapá; 
- Elaborar um Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial para a cidade de Macapá, como uma de suas principais ações a 
implementação do Estatuto da Igualdade Racial, instituído pela Lei 12.288/10; 
 

21. PROGRAMA PARA A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO  
O plano de turismo municipal terá por objetivo fundamental apontar diretrizes para a promoção do desenvolvimento social e 
econômico do turismo no município de Macapá, ampliando o desempenho de suas atividades com ações que fomentem o 
mercado e o fluxo turístico pela multiplicidade de atrativos advindos dos negócios, eventos, entretenimento, gastronomia, lazer 
e cultura. O Conselho Municipal do Turismo é a estância de governança com a participação da população local. 
 

21.1, Construção de Projetos Turísticos 
- Criar estância de governança com a participação da população local. 
- Inventário da oferta turística e formatação de Produtos Turísticos. 
- Programa de capacitação para mão de obra qualificada no turismo. 
- Criar do Programas de viagens a Macapá. 
- Criar a Agência de Desenvolvimento do Turismo.  
- Trabalhar políticas de incentivos fiscais para investidores nas atividades turísticas do município da rede hoteleira. 
- Incentivar passeios turísticos de barco nos rios e canais, trilhas e parques de Macapá.  
 

21.2. Macapá como Cidade-Destino Turístico  

- Estimular a expansão do setor hoteleiro da cidade; 
- Construir o Parque de Eventos Expo AP; 
- Elaborar Plano Estratégico de Longo Prazo para os grandes equipamentos do município; 
- A política de turismo para Macapá se orientará pelas seguintes diretrizes: 
 

- Construir de novos equipamentos turísticos, com o objetivo de criar novas centralidades urbanas e gerar emprego nos bairros 
afastados do centro e nos distritos. 
- Integrar a política de turismo com as demais áreas, como cultura, esporte, educação, meio ambiente e saúde 
 

21.3. Macapá Capital do Turismo 

• Situação Atual: Apesar da proximidade com outros países, Macapá não é destino de lazer e porta de entrada de turistas 
internacionais. Macapá não investiu na melhoria da sua infraestrutura e nos seus equipamentos com vistas a aumentar o fluxo de 
turistas na cidade, que não cresce. Não possui um grande complexo instalado para reunir grandes eventos, por isso não se qualifica 
na definição do posicionamento competitivo e estratégico, por falta da infraestrutura ao turista. 
 

No entanto Macapá tem muitos polos de economia criativa do país pela diversidade e riqueza de suas manifestações. O 
desenvolvimento e apoio a esse setor são estratégicos para a cidade pelo valor agregado que tais iniciativas contêm. 
 

O projeto prevê o mapeamento do setor, o apoio a iniciativas como seminários, exposições, festivais que funcionem como 
plataforma de debate, divulgação, profissionalização, criação de uma agência para capacitação e investimento em projetos. 
 
 

 

21.5. Cultura, Lazer, Turismo E Esporte 
 

- Implementar politicas de preservação da cultura, promoção de manifestação de múltiplas linguagens, incentivar o 
esporte, estimular o turismo, ampliar e manter equipamentos culturais, turísticos, esportivos e de lazer. Todas essas ações são de 
responsabilidade dos líderes municipais. 
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22. PROGRAMA PARA A ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E MODERNIZAÇÃO 
 

22.1. Objetivos e Princípios de Atuação do Governo 
22.1.1. Objetivos Centrais do Governo 
 

- Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos municipais. 
- Transformar a cidade, bairros e distritos com equipamentos adequados às demandas e ao crescimento populacional. 
- Valorizar e garantir uso sustentável da paisagem, patrimônio natural, cultural e histórico no processo de desenvolvimento. 
- Garantir igualdade de oportunidades para crianças, adolescentes, jovens, idosos e idosas. 
- Contribuir para a formação de ambiente de negócios competitivo e para o crescimento econômico sustentável. 
- Promover o desenvolvimento de setores estratégicos para a economia. 
- Tornar Macapá uma cidade mais integrada do ponto de vista urbanístico e cultural. 
- Posicionar Macapá como importante centro político e cultural no cenário nacional. 
- Reduzir os indicadores de pobreza na cidade. 
 

22.2. Princípios de Atuação do Governo 
- Colocar o cotidiano das pessoas como tema prioritário de governo, aproximando-o dos cidadãos. 
- Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumento de planejamento e acompanhamento da máquina municipal. 
- Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas municipais, estaduais e federais. 
- Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos da Prefeitura. 
- Garantir que o serviço público prestado pela Prefeitura tenha o mesmo padrão de qualidade em todo o município. 
- Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura com parceria com o setor privado e outras esferas de governo. 
- Aproveitar o desenvolvimento tecnológico no serviço ao cidadão e na eficiência da administração municipal. 
- Constituir a Mesa Permanente de Negociação com os trabalhadores e seus representantes.  
- Implantar os reajustes salariais de forma programada.  
- Informatização dos órgãos da Prefeitura Municipal de Macapá.  
 

22.3. Compromisso de Governo  

- Governar Macapá junto com o povo, utilizando recursos de receita própria e as transferências institucionais dos governos 
estadual e federal, com responsabilidade e competência; 
- Criar oportunidade a população, com programas de geração de emprego e renda no campo e na cidade. 
 

22.4. Gestão, Participação e Modernidade 

- Descentralização administrativa e Valorização dos Distritos e Subprefeituras 

- Descentralização do orçamento municipal e de sua execução, valorizando a estrutura local, dotando-os de capacidade de decisão 
para enfrentar os desafios e reduzir as desigualdades regionais; 
- Descentralizar a gestão do recurso humano para melhor, capacitar, valorizar o dirigir o atendimento à população; 
 - Fortalecer o papel normativo, diretivo e gerencial das secretarias e de suas interfaces com as subprefeituras, conferindo unidade 
à política de gestão e contribuindo para o cumprimento de metas; 
- Implementar um processo de descentralização das áreas sociais (saúde, educação, assistência social, cultura e esportes), 
buscando um equilíbrio maior entre os bairros e as regiões; 
- Articular com sistema e serviço nacional e estadual, conferindo eficiência ao uso de fundo de financiamento ao município. 
 

22.5. Transparência e Combate à Corrupção 
 

- Criar Controladoria Geral do Município com status de Secretaria que concentrará os demais instrumentos de controle como a 
Corregedoria Geral, Auditoria Geral e a Ouvidoria. A Controladoria terá autonomia para adotar providências relacionadas à 
prevenção e combate à corrupção, à auditoria pública, à correição, à atividade de ouvidoria e da transparência da gestão; contará 
com o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, órgão colegiado e consultivo. Identificará as áreas de 
vulnerabilidade da gestão municipal, recomendando aperfeiçoamentos institucionais. 
 

22.6. Ações que pautarão o campo da transparência na Administração Pública 
 

• Divulgação clara e compreensível das contas públicas e disponibilização dos editais, convênios e contratos em plataforma que 
permita a visualização da cadeia completa de ações e processos; 
• Estabelecimento de metas públicas de desempenho dos serviços públicos municipais; 
• Adoção integral da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11) na Prefeitura, disponibilizando dados da gestão municipal. 
• Criação de um sistema eficaz de avaliação das políticas públicas por parte dos cidadãos. 
 

22.7. Inovação na gestão pública e na cidade  
 

- Atualizar a infraestrutura de tecnologia da informação da prefeitura, disponibilizando a rede interna de alta capacidade e adoção 
de novas tecnologias aplicadas à gestão e à produção de informações para apoio às decisões. 
- Adoção de abordagens inovadoras no uso da tecnologia, com aplicações na internet, celulares e tablets, criando novos padrões 
para processos críticos da gestão municipal; 
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- Uso intensivo da tecnologia da informação para integração de serviços com outros entes federativos, reorganização dos serviços 
virtuais, inclusão digital e estabelecimento de nova forma de interação entre o poder público e os cidadãos com personalização 
de ambientes de navegação e uso de diferentes plataformas; 
- Ampliação e centralização dos serviços telefônicos disponíveis, visando a interação com os cidadãos; 
 

22.8. Atendimento ao Cidadão e a cidadã 
 

- Criação de Centrais de Atendimento aos Cidadãos descentralizadas, reunindo em um mesmo local a prestação de diversos 
serviços, com rapidez, eficiência e qualidade, integrando vários órgãos prestadores de serviços públicos. Serão instaladas em 
espaços de infraestrutura adequada, com terminais de computadores para uso dos munícipes; 
- Integrará os cadastros pessoais dos serviços públicos e dos programas sociais dos diversos órgãos e buscará parcerias com 
governos Estadual e Federal para que os serviços aos cidadãos sejam prestados num Balcão Único, de forma integrada. 
 

22.9. Comunicação e Interação com a Sociedade 
 

- Adotar critérios públicos para investimento em publicidade oficial, canais que reúnam notícias das áreas de governo, com 
distribuição pública de informações, e medidas para o fortalecer a comunicação plural: rádios comunitárias legalizadas no 
município, Plano Diretor de Radiodifusão Comunitária, prática de educação não-formal em  comunicação, realização de oficinas. 
Realização da Conferência Municipal de Comunicação e a constituição de um Conselho Municipal de Comunicação. 
 

22.10. Valorização dos Servidores Públicos Municipais 
 

- Democratizar as relações de trabalho por meio de instituição de mesas de negociação permanente e outros canais de diálogo 
entre a prefeitura e os servidores; 
- Estabelecer política de revisão dos planos de cargos, carreiras e salários visando aprimorá-las; 
- Atualizar a legislação referente ao funcionalismo, sobretudo o Estatuto do Servidor Público Municipal; 
- Criar política integrada de saúde do servidor público municipal;  
- Instituir Política Municipal de Gestão de Pessoas, contendo: definição de padrões de seleção, alocação e aproveitamento de 
servidores, gerenciamento de competências e habilidades dos servidores ativos (aproveitamento de pessoal interno), estudos e 
projeções do perfil da força de trabalho; 
- Criar a Escola de Formação do Servidor Público Municipal, articulando-a com centros de excelência e dotando-a de estrutura 
adequada para a capacitação dos servidores. 
 

22.11. Participação Popular 
Em várias partes do mundo, veem-se interesse e avanços na democracia participativa direta. Sociedades complexas do nosso 
tempo já demonstram os limites do sistema político representativo. A combinação dos dois sistemas – representativo e direto – 
vem se mostrando um caminho profícuo, para garantir o direito republicano de participação cidadã, e para encontrar soluções 
inovadoras aos problemas econômicos sociais e ambientais, liderado pelo Prof. Marcos, implantará um Sistema de Participação 
Popular e Cidadã, permitindo integração entre o poder público e a sociedade no governo do Município.  
 

22.12. O Sistema Municipal de Participação Popular  

- Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social; 
- Conselho Municipal de Desenvolvimento Local, ligados às subprefeituras e aos distrito e integrados ao Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social; 
- Conferências Municipais como instâncias de participação social e popular ao planejamento, gestão e controle de políticas 
públicas em áreas específicas; 
- Conselho Municipal, instrumento de fortalecimento da participação democrática da população e espaço público de composição 
plural e paritária Estado sociedade civil, para formular e controlar a execução da política pública setorial; 
- Conselhos ou formas colegiadas semelhantes de participação, fiscalização e acompanhamento em órgãos, programas e ações da 
Prefeitura de Macapá; 
- Conselho de Representantes da Sociedade Civil no distrito, para fortalecer a participação popular e do poder local; 
- Gabinete Digital, como canal direto da relação da população com o Prefeito.  
 

22.13. Gestão Pública - Um Governo de alto desempenho e próximo ao cidadão 
• A implantar o programa de ‘Desempenho Já, criando na Prefeitura de Macapá uma cultura de gestão de desempenho e 
contemplar o desenvolvimento do Plano Estratégico, a criação da Casa de Projetos e do Acordo de Resultados. 
• Integração com outras esferas do governo e o setor privado na implementação de grandes projetos. 
 

• Atingir um grau de atendimentos ano onde 85% os serviços classificados satisfeito/muito satisfeito em pesquisa de opinião. 
• Transformar as unidades de administração regional em centros de atendimento presencial ao cidadão, dotadas de tecnologia 
de autosserviço. 
 

22.14. Gestão Administrativa  
- Constituir a Mesa Permanente de Negociação com os servidores e ou seus representante.  
- Implantar os reajustes salariais de forma programada.  
- Informatização dos órgãos da Prefeitura Municipal de Macapá.  
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- Atualizar o Cadastro de Imóveis do município.  
- Modernizar a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Macapá.  
- Implantação do Programa “Prefeitura no Bairro e no Distrito”  
- Implantar o Projeto que premia os que saldam o IPTU.  
 

23. PROGRAMA PARA A ÁREA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS 
 

 

23.1. Parâmetro de Gestão de Planejamento e Finanças Públicas 
 

 

A Prefeitura de Macapá deverá ampliar e modernizar as formas de gerar receitas. O Planejamento e a administração deverão 
promover melhorias nos serviços prestados à população e na gestão dos recursos municipais. Para que ocorra uma mudança 
radical, a nova gestão deverá tomar medidas que garanta o reconserto das finanças públicas após o Coronavírus. Será um desafio 
de primeira grandeza, onde as regras existentes e novas serão preocupações constantes do novo Prefeito. 
 

23.2. Compliance-Transparência e Ética 
- Aplicar boas praticas e fortalecer o controle interno e externo pela adoção do compliance na administração e nas finanças 
públicas, objetivando a transparência que são exigências da sociedade, como fator fator imprescindível na gestão municipal. 
 

 

 

23.3. Diretrizes de Gestão de Finanças Públicas 
 

-Implantar a Nota Fiscal Eletrônica - Nota, formalizando e trazendo maior agilidade ao pagamento de tributos. 
- Aperfeiçoar processos para garantir transparência em contratações, eficácia e eficiência na gestão das finanças públicas. 
- Dotar a Prefeitura de uma organização com profissional de excelência em finanças e orçamento através da atração, 
desenvolvimento, motivação e alocação eficaz de recursos humanos. 
- Aumentar a robustez financeira, confiabilidade e eficiência da Tecnologia da Informação e Comunicações da Prefeitura, 
tornando-a compatível com as demandas da cidade. 
- Estabelecer parceria com as esferas de governo e o setor privado, especialmente para investimentos em infraestrutura. 
- Institucionalizar e aperfeiçoar o atual modelo de gestão de desempenho baseado no monitoramento das metas e do andamento 
das Iniciativas Estratégicas com avaliação permanente dos órgãos e entidades da administração pública municipal, focado em 
acordos e resultados, disseminando-o por toda a Prefeitura. 
- Expandir e otimizar os processos de atendimento, reduzindo a distância entre o cidadão e o poder público. 
- Garantir um crescimento nominal médio anual da receita tributária própria. 
 

 

23.4. Metas de Gestão e Finanças Públicas 
 

- Manter a capacidade de investimento da Prefeitura entre 2021 e 2024. 
- Manter um crescimento nominal médio anual da receita tributária própria de pelo menos 15,5% entre 2021 e 2024. 
- Prover conectividade com alto padrão de eficiência para todas as unidades da Prefeitura e garantir alta disponibilidade para os 
sistemas críticos até 2024. 
- Tornar as unidades de administração regional em centros de atendimento presencial ao cidadão, dotados de tecnologia de 
autosserviço até 2024. 
- Instituir o Sistema Municipal de Gerenciamento de Projetos e Monitoramento de Metas até 2024. 
- Manter a sustentabilidade fiscal atingida, garantindo recursos livres para os investimentos previstos nas iniciativas estratégicas 
para o período 2021-2024. 
- Garantir a capacidade de investimento da Prefeitura do orçamento a médio e longo prazo. 
 

23.5. Modernização do Sistema Fiscal e Tributário 
 

• Situação Atual: Atualmente há uma legislação esparsa e complexa que dificulta o dia a dia do contribuinte e uma estrutura 
administrativa muito fragmentada com pouco foco no aspecto funcional. Menos de 20% dos contribuintes respondem por 80% 
da arrecadação do município, resultando em um maior risco fiscal. Em adição, os sistemas tributários existentes não proporcionam 
uma visão integrada do contribuinte e dificultam ações inovadoras de cobrança. 
 

• Descrição: O projeto de Modernização Fiscal e Tributária será implantado com o intuito de melhorar a equidade na distribuição 
da carga tributária, combater a sonegação e, por consequência, promover a justiça fiscal. O projeto consiste de duas frentes, 
sendo a primeira a implementação de um sistema de cobrança integrada e a segunda a consolidação das leis tributárias em um 
único ato normativo. 
 

• Resultados Esperados: Simplificação de processo, com redução do custo operacional à Administração Tributária e redução da 
burocracia para o cidadão. A melhoria do cadastro de informação fazendária refletirá em liberação de mão de obra para a 
fiscalização de campo, tornando a ação de combate à sonegação, planejada e eficiente, em conjunto com outras estruturas da 
Prefeitura. A integração e modernização da estrutura tributária desobrigarão o contribuinte de recorrer a três diferentes órgãos 
para resolver sua situação fiscal tributária. Já a consolidação das leis tributárias permitirá à Administração Tributária e ao 
contribuinte, agilidade na pesquisa das normas que lhe interessam, uma vez que estas estarão agrupadas por tributos. 
 

• Indicadores de Desempenho: •Aumento da arrecadação pela ampliação da base de contribuintes. •Consolidação da legislação 
vigente. 
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23.6. Gestão e Finanças Públicas 
23.6.1. Diagnóstico de Gestão e Finanças Públicas 
A Prefeitura de Macapá não deverá ampliar suas receitas de forma significativa entre 2021 e 2024. Neste período, a administração 
pública deverá ter promover uma série de melhorias nos serviços prestados à população e na gestão dos recursos municipais, que 
para tanto executará as ações. 
 

23.7. No entanto foram verificados que persistem inúmeros desafios para a Gestão Pública: 
 

• A obsolescência da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na gestão municipal, resultado de anos de 
baixos investimentos na área, acarretando um alto risco operacional aos processos críticos da Prefeitura. 
• A considerável ineficiência na execução de processos burocráticos, com excessivo trânsito de documentos em papel e escalas 
entre as diversas áreas. 
• A descentralização da gestão de recurso humano, dificultando a identificação de gargalo entre demanda e oferta de pessoal 
• A inexistência de uma gestão de custos bem suportada comprometendo a avaliação objetiva das variações e dificultando a 
previsão de investimento e custeio de novas iniciativas. 
• A falta de integração entre as diversas áreas da administração, na condução de Projetos, e em processos contínuos. 
 

24. PROGRAMA PARA A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

 

Desenvolvimento econômico . Processo pelo qual ocorre uma variação positiva da economia, crescimento econômico: aumento 
da capacidade produtiva de uma economia medida por variáveis tais como produto interno bruto, produto nacional bruto, 
acompanhado de variações positivas que contribuíram para o crescimento econômico.   
 
 

24.1. Desenvolvimento: Estrutura e Incentivos Fiscais 
 

- Criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Município de Macapá. 
 

24.2 Política de Incentivos e Finanças Públicas  

• Criar política e programas de incentivos e finanças públicas  para direcionar investimentos e geração de empregos em regiões 
de baixo número de postos de trabalho e afastadas do centro da cidade; 
• Promover a desburocratização e descentralização dos processos de licenciamento para construção e abertura de empresas, de 
acordo com consolidação da legislação ambiental; 
• Implantar um sistema de custo que viabilize correta aplicação de recurso público, aperfeiçoe a gestão da administração pública 
e promova prudência, responsabilidade fiscal e responsabilidade social; 
• Disponibilizar no Portal da Prefeitura informações financeiras e físicas do ciclo orçamentário em arquivos que possam ser 
trabalhados pelos cidadãos; 
• Aprimorar o sistema de compras eletrônicas; 
- Criar a Agência de Desenvolvimento, objetivando fomentar o empreendedorismo e promover a livre iniciativa no município  
• Buscar sinergia no uso dos recursos públicos articulando os programas municipais com os programas federais e estaduais, nas 
áreas de Saúde, Educação, Habitação e Assistência Social; 
• Reestruturar o serviço de inspeção veicular obrigatória, revogando a taxa criada para manutenção do serviço. 
 

24.3. São objetivos da Agência: 
 

• Oferecer assistência jurídica, visando desburocratizar a abertura de novas empresas e tornar mais célere o processo de 
formalização dos negócios privados; 
• Oferecer linhas de crédito com reduzidas taxas de juros, para incentivar a produção de empreendedores individuais em regiões 
de baixa empregabilidade e combater a inadimplência; 
• Oferecer formação e capacitação dos cidadãos interessados na abertura de seus próprios negócios por meio de cursos 
profissionais desenvolvidos no âmbito do Pronatec. 

- Criar o programa Municipal de Estímulo à Inovação, alimentado por um fundo municipal de fomento à inovação, desenvolvido 
em parceria com SEBRAE, CNPq, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e entidades de representação comercial e industrial, 
com objetivo de promover inovação, produtividade e sustentabilidade na cidade de Macapá. 
 

24.4. Desenvolvimento Local e Economia Solidária 
- Promover o fomento ao desenvolvimento local com ação e capacitação de pequeno empreendedor em programa moderno de 
gestão, treinamento de mão de obra local, programa de certificação de qualidade e inovação, capacitação para  exportação, apoio 
a atividades de promoção do comércio local, informações sobre mercados, estímulo à cooperação entre empresas e à formação 
de consórcios de empresas para exportar e para comprar matérias-primas. 
 

24.5. Desenvolvimento Local e Economia Solidária na Geração de Emprego, Trabalho e Renda 
 

- Incentivar a constituição de cooperativas para reciclagem de resíduos sólidos  
- Articular com empresas locais e nacionais para reaproveitamento e reutilização de resíduos sólidos.  
- Formar e premiar Empreendedores Escolares; 
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- Apoiar o micro empreendedor, através de atividades educacionais, em convênio com a UNIFAP e o governo do estado. 
- Garantir fomento ao desenvolvimento local com ação e capacitação de pequeno empreendedor em programa moderno de 
gestão, treinamento de mão de obra local, programa de certificação de qualidade e inovação, capacitação para  exportação, apoio 
a atividades de promoção do comércio local, informações sobre mercados, estímulo à cooperação entre empresas e à formação 
de consórcios de empresas para exportar e para comprar matérias-primas. 
- Incentivar o agricultor familiar para o cultivo de hortas e criação de animais de pequeno porte.  
 

24.6. Criar um Centro Público de Tecnologia Social e Economia Solidária, com a seguinte estrutura: 
 

• Núcleo Municipal de Economia Solidária: assessoria técnica e incubação aos empreendimentos econômicos solidários; 
• Casa do Empreendedor: voltada para ampliação e formalização de empreendedores individuais; 

• Criar o Programa Municipal de Comércio Justo e Solidário: o objetivo de incentivar iniciativas e buscar novos locais para realizar 
feira, evento e comercializar produtos oriundos de empreendimentos econômicos solidários e de empreendedores populares nos 
espaços públicos da cidade.  
• Apoio e Assessoria ao Micro e Pequeno Empresário: articular rede de micro e pequeno empresários, estimulando troca de 
tecnologia, novas relações econômica local e participação nas compras públicas (processo licitatório descentralizado). 
• Criar e política de regularização do comércio ambulante, incentivar criação de feira em horas alternativa shopping popular. 
 

24.7. Diretrizes de Desenvolvimento Econômico 
 

• Promover melhoria do ambiente de negócios para ganho de atratividade para empresas e investimentos. 
• Estabelecer políticas de promoção e estímulo a setores estratégicos para a economia, fomentando a geração e a melhoria da 
qualidade dos empregos no município. 
• Estimular a expansão e consolidação do setor voltado à Inovação de forma a aumentar a geração de valor e rendimento médio 
dos empregos. 
• Estimular a formalização e a competitividade de micro e pequenas empresas estabelecidas na cidade. 
 

24.8. Metas para Desenvolvimento Econômico 
 

• Garantir que todos os alvarás e licenças concedidos pela Prefeitura sejam emitidos por meio eletrônico, com 100% dos alvarás 
de baixo risco em até 3 dias, até 2024. 
• Atrair investimentos em novas empresas do setor de produção de  até 2024. 
• Elevar o total de pessoas empregadas em atividades da economia criativa, sobre o total de empregados na cidade. 
 

24.9. Desenvolvimento Econômico – Macapá forte e se preparando para o futuro 
 

• Aumentar a presença de turistas pois a atual oferta da rede hoteleira não suporta esse crescimento no ritmo esperado por este 
plano de governo, e assim manter taxa de ocupação acima de 80%. 
 

- Implantar o Banco do Povo, com locação de recursos federal, estadual e municipal, e juntos as organizações não governamentais 
para proporcionar fomento e investimento ao povo de Macapá. 
- Construir o Centro de Geração de Emprego e Renda nos bairros 
24.10. Desenvolvimento de indústria de pequeno porte  

- Implantar o Polo de Produtos Naturais estimulando a indústria de cosmético e perfumaria, produzindo óleos naturais, perfumes, 
cremes e produtos de beleza. 
- Estimular a Implantação de Pequenas Industrias de Confecções. 
- Instalar um Polo Municipal de Artesanato. 
- Implantar Pequenas Agroindústrias. 
- Criação do Polo Moveleiro. 
24.11. Ampliação de Serviços 
- Revitalização do Centro Comercial. 
- Construção de Praças de Alimentação. 
- Criação de Leis Específicas para o Incentivo a Investidores. 
- Fortalecimento da Associação Comercial de Macapá. 
- Criação do Balcão de Negócios, a fim de promover atrativos aos investidores do estado. 
- Criar Programa de Incentivo aos comerciantes que melhorarem a arquitetura de seus pontos comerciais. 
- Programa Cidade Sustentável, compromisso com o desenvolvimento econômico, social e ambientalmente sustentável. 
 

24.12. Geração Emprego, Trabalho e Renda  
- Incentivar a constituição de cooperativas para reciclagem de resíduos sólidos  
- Articular com empresas locais e nacionais para reaproveitamento e reutilização de resíduos sólidos.  
- Formar e premiar Empreendedores Escolares; 
- Apoiar aos micro empreendedores, através de atividades educacionais, em convênio com a UNIFAP e o governo do estado... 
- Incentivar o agricultor familiar para o cultivo de hortas e criação de animais de pequeno porte.  
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24.13. Macapá como Centro de Tecnologia e Inovação 
 

- Criar um  Centro um Parque Tecnológico na cidade de Macapá 
- Criar o programa Municipal de Estímulo à Inovação, alimentado por um fundo municipal de fomento à inovação, desenvolvido 
em parceria com SEBRAE, CNPq, Financiadora de Estudos e Projetos-FINEP e entidades de representação comercial e industrial, 
com objetivo de promover inovação, produtividade e sustentabilidade na cidade de Macapá. 
24.14. Desenvolvimento Local e Economia Solidária 
 

- Promover iniciativas de fomento ao desenvolvimento local com ações como a capacitação de empreendedores e pequenos e 
médios empresários em programas modernos de gestão, treinamento de mão de obra local, programa de certificação de 
qualidade e inovação, capacitação de pequenos e médios empresários para a exportação, apoio a atividades de promoção do 
comércio local, informações sobre mercados, estímulo à cooperação e complementaridade entre empresas e à formação de 
consórcios de empresas para exportar e para comprar matérias-primas. 
- Criar um Centro Público de Tecnologia Social e Economia Solidária, com a seguinte estrutura: 
 

24.15. Gestão do trabalho  
 

- Definir política de gestão do trabalho visando a valorização dos trabalhadores, garantindo salários adequados, ascensão 
profissional segundo planos de carreira, democratização das relações de trabalho, por meio de negociações com entidades 
representativas dos trabalhadores da saúde e fortalecimento da mesa permanente de negociação; 
 

25. PROGRAMA PARA A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

Inúmeros fatores contribuem para o processo de desenvolvimento das áreas rurais, destacando os seguintes elementos: i. maior 
acesso a educação e a terra, com o intuito de elevar a renda e diminuir a pobreza; ii  agricultura diversificada e um 
meio rural multifacetado; o desenvolvimento rural sustentável, tem por objetivo é incentivar o uso adequado da terra e dos 
recursos naturais, nas áreas de agricultura familiar, assentamentos, Terras Indígenas ou Comunidades Extrativistas e em área de 
produção agropecuária. Agricultura Familiar é o cultivo da terra por pequenos proprietários rurais, tendo, como mão de obra, 
o núcleo familiar. Agricultura urbana é praticada no interior ou na periferia de uma localidade, cidade ou metrópole, cultivando, 
produzindo, criando, processando e distribuindo uma diversidade de produtos alimentares e não alimentares, utilizando os 
recursos humanos e materiais, produtos e serviços encontrados dentro ou em redor da área urbana. 
 

25.1. O Planejamento e compromisso de governo, utilizando recursos do município e dos governos estadual e federal; de 
autarquias, agentes financeiros e da iniciativa privada, o Setor Primário irá crescer com responsabilidade, acreditando na 
capacidade produtiva de todo o povo. 
- Implantar o Programa Municipal Agroflorestal de Macapá. 
- Contratar extensionista rural (engenheiro agrônomo, florestal, de pesca, técnicos agrícola, agropecuário, agroextrativistas, 
zootecnista) rural pela prefeitura e, em parceria com o Rurap, atender a população rural. 
- Apoiar e ampliar o Programa Luz para Todos. 
- Implantar o Programa Turismo Rural na agricultura familiar. 
- Elaborar um planejamento de distribuição de sementes e mudas. 
- Melhorar as atividades de escoamento da produção agrícola com aquisição de caminhões e embarcações. 
- Incentivar a criação de cooperativas e associações rurais. 
- Reformar, ampliação e construção de Feiras e Mercados nos bairros e zonas. 
- implantação de um Terminal Pesqueiro. 
 

25.2. Abastecimento com a Produção da Agricultura, Agropecuário, da Aquicultura e Pesca.  
 

Esta a atividade será impulsionadora da economia do município, e terá as políticas baseadas na produção do setor primário. 
 

25.3. Agricultura Rural e Agricultura Urbana. 
A agricultura urbana é o conjunto de atividades de cultivo, criação, beneficiamento e distribuições relacionadas à agricultura, à 
pecuária, à horticultura, à aquicultura e à silvicultura, realizada nas áreas delimitadas pelos Municípios como urbanas ou de 
expansão urbana. A Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana contribuirá com a ordenação do pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana. 
 

25.4. São objetivos da Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana: 
- Garantir uma Política de Apoio à Agricultura Urbana e Rural no Município de Macapá, formulada e executada como parte da 
política agrícola, em harmonia com a política urbana, voltada para alcançar a segurança alimentar e nutricional da população. 

- Ampliar as condições de acesso à alimentação e aumentar a disponibilidade de alimentos, inclusive para o autoconsumo;  

- Gerar emprego, trabalho e renda, especialmente por meio da agregação de valor aos Produtos;  

- Proteger a saúde e o estado nutricional do grupo materno-infantil e outros grupos específicos, combatendo a desnutrição e a 
mortalidade materno-infantil; 

 

25.5. A utilização de imóvel com agricultura urbana, nos termos deste programa, será considerada como indutor da função social 
da propriedade, sem prejuízo da aplicação de outros instrumentos definidos pelo Município em conformidade com a Lei Orgânica 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_rural
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3o_de_obra
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_familiar
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do Município de Macapá. A Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana será desenvolvida mediante cooperação com a União 
e os Municípios, de acordo com sua autonomia e competência, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar 
em âmbito estadual e municipal. 
 

25.6. São instrumentos da Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana Rural: 
- O crédito; - A vigilância em saúde; - A educação; - A pesquisa; - A assistência técnica; - A extensão e a capacitação empresarial; - 
A certificação de origem e qualidade de produtos. 
 

25.7. Os instrumentos serão compatibilizados com outros instrumentos consignados nos institutos jurídico, tributário e financeiro 
no planejamento municipal, especialmente no plano diretor ou nas diretrizes gerais de uso e ocupação do território do Município, 
com o objetivo de contemplar aspectos de interesse local e garantir a função social da cidade e da propriedade, nestas incluídas 
a vocação ecológica, o meio ambiente e o patrimônio cultural. A Política de Municipal de Apoio à Agricultura Urbana será planejada 
e executada de forma descentralizada, com a participação direta dos beneficiários nas instâncias de gestão pertinentes. As ações 
de apoio à agricultura dar-se-ão de forma integrada entre si e com as ações de segurança alimentar e nutricional, habitação, 
assistência social, saúde, educação, geração de trabalho, emprego e renda, formação profissional e proteção ambiental. 
 

25.8. A gestão da Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana observará os seguintes procedimentos: 
25.8.1 Coordenação das ações destinadas à consecução dos seus objetivos; 
- Analisar a viabilidade técnica e econômica das ações e projetos a serem desenvolvidos; 
- Orientar, acompanhar, monitorar e avaliar a execução das ações e projetos desenvolvidos; 
- Viabilizar suporte técnico e financeiro necessário ao desenvolvimento de suas ações; 
- Estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas, universidades e entidades de ensino visando a realização de cursos a 
fim de potencializar as suas ações;   
- Desenvolver atividades de formação profissional, nas áreas da produção, administração e comercialização; 
 

25.9. A Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana será executada com recursos públicos e de parcerias, e são  beneficiários 
prioritários as pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, que para tal definição será consultado o Conselho de 
Segurança Alimentar e Nutricional do Município de Macapá. 
 
 

26. GORÇAMENTO PARTICIPATIVO E CONTROLE SOCIAL  
 

A participação popular é indispensável para o bom funcionamento de uma democracia, como forma de participar da política. O 
Orçamento Participativo é mecanismo governamental de democracia participativa que permite aos cidadãos influenciar ou decidir 
sobre o orçamento público de investimentos de prefeituras municipais para assuntos locais, através de processos de participação 
da comunidade, que resultam em obras de infraestrutura, saneamento, serviços para toda a cidade e entornos.  
 

26.1. Objetivos: 
- Assegurar que o poder de decisão passe da alta burocracia e de pessoas influentes para toda a sociedade.  
- Reforçar que a vontade popular seja decisiva e prevaleça na execução das políticas públicas.  
- Garantir o controle social sobre a gestão nas prestações de contas do poder público aos cidadãos. 
- Capacitar a população e as autoridades municipais sobre o orçamento público e o orçamento participativo para o sucesso da 
implantação do orçamento participativo. 
 

 

26.2. Diretrizes: 
- Reforça a transparência por meio da publicação de informações orçamentárias e pela prestação de contas das autoridades e dos 
delegados do Orçamento Participativo. 
- Gerar confiança e melhorar a qualidade da governança na cidade e regiões de abrangência. 
- Garantir, por meio desse instrumento, o exercício da cidadania popular e a transparência dos gastos dos recursos públicos. 
- Garantir maiores benefícios e o desenvolvimento de uma cultura democrática dentro da comunidade e fortalecimento da 
sociedade local, inclusive na criação de lideranças locais que representam a vontade das suas comunidades. 
- Deliberar por meio de assembleias abertas e periódicas, que incluem etapas de negociação direta com o governo municipal, 
propostas a serem consideradas na elaboração da proposta da Lei Orçamentária Anual, que será enviada à câmara municipal. 
 

26.3. O ciclo de discussão, negociação e elaboração do orçamento participativo é composto dos seguintes estágios: 
1. Assembleias Locais e Setoriais: Nessas assembleias, o prefeito relata o que foi realizado ou não no período anterior, apresenta 
o plano de investimentos e as regras do processo do orçamento participativo. Os delegados locais e setoriais, temáticos e por 
áreas específicas, do orçamento participativo são eleitos, com base em critérios estabelecidos no conjunto de regras bem definidas 
pelas partes interessadas, assim como os valores destinados aos programas, e a presença de representantes da sociedade civil e 
da população em geral.   
 

2. Reuniões locais e setoriais: São reuniões entre os delegados e as comunidades, que podem acontecer sem a presença das 
autoridades, onde os participantes decidem os projetos prioritários que serão executados. 
 

https://www.politize.com.br/democracia-o-que-e/
https://www.politize.com.br/orcamento-publico-como-e-definido/
https://www.politize.com.br/prefeituras-principais-problemas-enfrentados-na-gestao-municipal/
https://www.politize.com.br/meio-ambiente-e-os-municipios-os-principais-desafios/
https://www.politize.com.br/politicas-publicas-o-que-sao/
https://www.politize.com.br/ppa-ldo-loa-3-siglas-que-definem-orcamento-governo/
https://www.politize.com.br/o-que-faz-um-prefeito/
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3. Câmara Municipal: Após as reuniões, o orçamento participativo vai à Câmara Municipal, onde o Comitê do Orçamento 
Participativo entrega oficialmente ao Prefeito a lista de projetos prioritários definidos através da participação dos cidadãos.  
 

4. Desenho da matriz orçamentária: O município e o Comitê do Orçamento Participativo fazem o desenho da matriz orçamentária. 
O Plano de Investimento é criado, compartilhado com a população e, em seguida, publicado para ser usado no monitoramento e 
no cumprimento do que foi acordado. 
 

5. Avaliação do processo: Concluído o ciclo, as regras do processo do orçamento participativo são avaliadas e ajustadas. As novas 
regras são usadas no ano seguinte. O primeiro ciclo vai das primeiras reuniões nos bairros, sendo concluído com a aprovação da 
matriz orçamentária. 
  

26.4. Participação e Informação 
Os programas de orçamento participativo combinam elementos da democracia direta, - a mobilização de cidadãos em 
assembleias decisórias, e da democracia representativa, - a eleição de delegados. Dessa forma, a sociedade deixa de ser 
simplesmente receptora dos serviços públicos e passa a ser coprodutora deles. As políticas públicas devem passar pelo crivo 
popular, para que possam atender melhor às necessidades da população. São iniciativas que qualificam a cidadania, pois criam 
um ambiente democrático e igualitário para a definição de prioridades da gestão pública, e que possibilitam: 
 

- Determinar com a ampla participação da população os ajustes a cada ano, com base nos resultados e no funcionamento do 
processo, onde a população e o governo em acordo e conhecimento acerca do orçamento, será possível obter maior sucesso nas 
negociações e tomadas de decisão e o exercício da cidadania seja aperfeiçoado progressivamente. 
 

- Garantir a ampla divulgação das informações a população, através de todos os meios possíveis sobre as datas e locais das 
reuniões, bem como sobre as regras aplicadas na forma inovadora de compartilhar a gestão pública com a população. 
 

 

27. VISÃO DE LONGO PRAZO PARA A CIDADE DE MACAPÁ 
27.1. Este Programa de Governo considera um posicionamento de liderança para Macapá a longo-prazo.  
 

A Visão que orientará o Governo, com alcance para 2030, posiciona Macapá como a melhor cidade do Marco Zero do Equador e 
da Amazônia para se viver, trabalhar e conhecer. No campo social posicionar a cidade em nível nacional, como a capital que poderá 
reunir simultaneamente a melhor qualidade de vida, um sistema de saúde básico eficiente capaz de mover hábitos e costumes 
mais saudáveis para uma população integrada à educação e cultura. Para isso teremos que ser: 
 

• A capital com a melhor educação pública do País. 
• A capital cujo sistema básico de saúde apresenta a maior qualidade do País, na eficiência e no atendimento. 
• Referência nacional em redução de déficit habitacional em grandes cidades. 
• Uma capital sem pobreza extrema, sem desigualdades extremas e mais integrada cultural e socialmente. 
 

No campo econômico, a Visão objetiva terá de ser de uma cidade de reconhecido destaque pela atratividade de negócio, reduzida 
taxa de desocupação e contínuo crescimento da renda média do trabalhador. Assim, Macapá será: 
 

• Referência  em serviço e tecnologia para a Indústria de Energia e o maior polo turístico 
• Capital intensa no desenvolvimento da Indústria Criativa no País, com foco em Design, Moda, Artes Cênicas e Audiovisuais. 
• Referência nacional na excelência do ambiente de negócios com destacada liderança na atração e manutenção de investimentos 
produtivos. 
 

No campo da sustentabilidade, posicionar a cidade como referência em desenvolvimento sustentável com a preservação de seu 
patrimônio ambiental. Para isso, consideramos Macapá como: 
 

• Referência na manutenção de uma matriz de transportes sustentável, na atividade econômica e coeficiente e na educação de 
uma sociedade com hábitos de baixa emissão de gases de efeito estufa. 
• A cidade em cuja área central situa-se a maior cobertura florestal do planeta integrada à área urbana, apresentando seus corpos 
hídricos (rios, lagoas, baías e costas oceânicas) limpos e preservados. 
• A capital mais bem assistida por um sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário e lixo eficazes e universalizados. 
 

No campo político, colocar a cidade como um dos centros políticos e culturais do país. Para isso, Macapá será: 
 

• Reconhecida pela realização de eventos culturais e de negócios. 
• Referência nacional em gestão pública de alto desempenho. 
• Reconhecido pela produção cultural de alto valor e influência nacional. 
• Destaque pelo respeito à diversidade humana.  
 

28. EXPEDIENTE PROGRAMA DE GOVERNO PARTICIPATIVO 
 

Um Marco Para Governar Macapá 
Marcos Roberto: Candidato a Prefeito-PT 
Geovane: Candidato a Vice-Prefeito-PT 
Partido dos Trabalhadores – PT 
Coordenador Geral da Campanha  

https://www.politize.com.br/camara-municipal-o-que-faz-e-qual-sua-relacao-com-prefeitura/
https://www.sabedoriapolitica.com.br/ciber-democracia/democracia-representativa/
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Coordenação do Programa de Governo 
Coordenação de Markting 
Convidados e Dispostos a serem ouvidos 
Coordenador de Sistematização 
Comissão de Sistematização 
Coordenadores das Comissões Temáticas 
Diretório Municipal de Macapá do PT 
Van Vilhena  
Setembro de 2020 
www.mcce.org.br 
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