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Plano de Governo 2021-2024  
 

 

  

A proposta a seguir apresentada engloba as diferentes temáticas municipais visando 

possibilitar que a gestão possa pensar estrategicamente e agir operacionalmente com 

eficiência.  

  

Para tanto, as ações de governo apresentadas nesse Plano de Governo estão 

organizadas de acordo com objetivos estratégicos alinhados aos eixos estruturantes de 

um Projeto de Governo, conforme discriminação a seguir visando cuidar das pessoas, 

promover a qualidade de vida dos cidadãos, atender as pessoas com inclusão social, 

realizar uma gestão eficiente e transparente com a participação da comunidade.  

  

Importante registrar que algumas das propostas e metas aqui elencadas poderão sofrer 

alterações considerando as diversas variantes a serem analisadas para o cumprimento 

das propostas, tais como, necessidade de aprovação legislativa, situação orçamentária 

e financeira, apoio e participação da comunidade, Câmara de Vereadores, Ministério 

Público e Poder Judiciário.   

  

Apresentamos os 7 eixos estruturantes pelos quais nossas propostas e metas serão 

distribuídas:  

  

1. Saúde e Assistência Social  

2. Educação e Cultura  

3. Turismo – Indústria – Comércio – Esporte e Lazer  

4. Eficiência na Administração Pública  

5. Desenvolvimento, mobilidade e Infraestrutura  

6. Meio Ambiente e Saneamento 

7. Segurança 

  

  

EIXO Nº 1 - Saúde e Assistência Social  

 

  

Melhorar o atendimento da Secretaria da Saúde, ampliando o número de 

profissionais para promover o atendimento adequado à população, reestruturando 

os ACS, ACE e equipe saúde da família.  

Manter, estruturar e gerenciar melhor os programas (saúde da família; pressão alta 

e diabetes, prevenção do câncer, nutrição, bebês e gestantes, problemas 

respiratórios, doenças sexualmente transmissíveis).  

Manter programas de proteção básica voltados para o público prioritário nas áreas 

de vulnerabilidade social;  



                                                        
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade buscando o 

atendimento das necessidades em tempo adequado, mediante aprimoramento da 

política de atenção básica e da atenção especializada.  
Fomentar programa de nutrição saudável.  

Incentivar campanhas de prevenção de acidentes, doenças, suicídio, violência 

contra as mulheres e demais grupos que se encontra em vulnerabilidade.  

Manter e incentivar programas para a terceira idade, atividades socioeducativas, 

oficinas e saúde.  

Fortalecer a rede de saúde mental com programas e campanhas, com solene no 

enfrentamento da dependência de álcool e outras drogas.  

Aprimorar o sistema de marcação de consultas dos postos de saúde visando 

oferecer maior comodidade e segurança aos cidadãos.  

Investir na informatização do sistema de saúde promovendo a segurança de dados 

e diagnósticos aos cidadãos, bem como aos profissionais da Secretaria de Saúde, 

das Unidades Básicas e Hospital de Caridade.  

Investir em treinamento e capacitação para os servidores da saúde de visando 

qualificar o atendimento ao cidadão e diminuir o tempo de espera.  

Fortalecer parceria com o Conselho Municipal de Saúde visando conduzir a gestão 

da saúde pública de forma adjacente e eficiente.  

Envolver e operar em parceria com o Conselho Municipal de Habitação no sentido 
de viabilizar o plano de habitação de acordo com a realidade do município, 
buscando apoio nas esferas estadual e federal.  

Promover em parceria com o Ministério Público, Poder Judiciário e Poder 

Legislativo a regularização fundiária.  

Fomentar projetos socioeducativos.  

Implantar banco de doação de materiais de construção – pacto de moradia digna;  

Prestar e promover apoio às oficinas de artesanato e grupos de convivência 
visando proporcionar a aquisição de conhecimento, resgate da autoestima e lazer 
através da convivência.  

Ampliar, reformar e equipar o prédio do Hospital Municipal bem como os postos de 

saúde nos bairros.   

Ampliar o atendimento do laboratório de análise clínica para dar celeridade dos 

resultados e da entrega de exames.   

Ampliar o atendimento do posto de medicamento aumentando a aquisição e 

distribuição de remédios.   

Criar o programa Remédio em Casa: entrega de medicamentos da Cesta do SUS 
aos pacientes idosos, com doenças crônicas e pessoas com necessidades 
especiais-PNE cadastrados na rede municipal; 
 
Vacinação em Casa para idosos e pessoas com necessidades especiais-PNE  



                                                        
Garantir o atendimento com Clínico Geral, Pediatra e Ginecologista em todos os 

Bairros.   

Manter as equipes de Estratégia Saúde da Família - ESF nos bairros e na cidade 

com médico, dentista, terapeutas, enfermeira, auxiliar de enfermagem e agentes 

comunitários, visitando periodicamente as residências do município.   

Ampliar a frota de carros, ambulâncias e Vans, para transportar os pacientes em 

todo o município e para os hospitais de referência.    

Manter e ampliar a doação de óculos, próteses, cadeiras de rodas, leites especiais 

e outras necessidades.   

Captar recursos para implementar ações para construção do Centro Municipal de 

Terapias com atendimento de Fisioterapia, Psicologia, Fonoaudiologia e Terapeuta 

Ocupacional, visando a ampliação da oferta de vagas.   

 

     EIXO Nº 2 – Educação e Cultura  

 

  

  

Cumprir e superar o percentual previsto em lei no investimento em Educação.  

Manter, reformar e ampliar escolas municipais, com efetiva participação do 

conselho da comunidade escolar para que se aproprie e auxilie a zelar pelo 

patrimônio público.   

Assegurar e aprimorar a qualidade da merenda escolar.  

Trabalhar de forma ética, responsável para assegurar o aumento de vagas nas 

escolas infantis, em parceria com a rede escolar, empresas, instituições de 

ensino, Ministério Público e Poder Judiciário.  

Viabilizar a construção de quadras de esporte fechadas nas escolas de Ensino 

Fundamental e implantação ou revitalização das praças de lazer nas Escolas de 

Educação Infantil.  

Promover capacitações e cursos de aperfeiçoamento aos serviços de apoio 

escolar.  

Incentivar à formação continuada dos profissionais que atuam na educação do 

município.  

Estimular e proporcionar a leitura assegurando espaços individuais e coletivos 

para estudo e pesquisa.  

Implantar efetivamente as normas de acessibilidade nos espaços escolares.  

Reformar e ampliar as escolas da cidade e dos bairros, garantindo acesso as 

salas adequadas, bibliotecas, laboratórios e quadras cobertas.   

Implantar a Educação em tempo Integral nas escolas do município, assegurando 

os alunos em situação de baixo rendimento ou em vulnerabilidade com idade de 

6 a 14 anos, estendendo a jornada de 5 para 7 horas diárias, incluindo atividades 



                                                        
de acompanhamento psicopedagógico interdisciplinares, alimentação sendo três 

refeições e atividades esportivas supervisionadas.   

Aumentar as vagas nas Creches com a ampliação e construção de novos prédios.   

Garantir o transporte das crianças, com aumento da frota de micro ônibus.  

Garantir o acesso às aulas de Arte, Educação Física e Informática nas escolas. 

Manter e assegurar merenda de qualidade supervisionada pela Nutricionista. 

Implantar laboratórios de robótica nas escolas do município. 

Escola Vacinada: atuação na cobertura vacinal das crianças, em parceria com a 

Rede Pública de Ensino. A matrícula escolar estará associada à apresentação da 

caderneta de vacinação, desde a Creche até o 9º ano do Ensino Fundamental. 

Incentivar o agricultor familiar a participar de cooperativas e/ou associações para 

que possa fornecer seus produtos para a merenda escolar. 

Criar Projeto de Horta nas Escolas. 

Criar e/ou Reestruturar os Conselhos Escolares; 

Assegurar atendimento de psicólogo e psicopedagogo aos alunos com 

necessidades especiais.  

Criar um programa de aquisição e/ou doação anual de livros de literatura, jogos 

pedagógicos, CDs e DVDs para as salas de leitura e vídeo e brinquedos para os 

parquinhos e brinquedotecas em todas as escolas.   

Ampliar o programa de aquisição e distribuição de material e uniforme escolar.   

Assegurar o acesso à Rede Mundial de Computadores nas escolas da zona 

urbana e rural.   

Adequar o acesso de alunos a informatização em todas as escolas do município 

Implantar um programa de incentivo e valorização para os alunos de alto 

rendimento oferecimento de atividades extracurriculares e estimulando a 

participação em olimpíadas escolares nas diversas áreas do conhecimento.   

Implantar o programa “Reforço Escolar” para todos os alunos avaliados em 

situação de baixo rendimento, garantindo transporte, merenda e material 

adequado.   

Promover a busca ativa de crianças fora da escola, em parceria com as áreas de 

Assistência Social, Saúde e Conselho Tutelar.   

Aplicar exame periódico específico para aferir a alfabetização das crianças.   

Manter e ampliar a Educação Inclusiva na cidade e nos bairros, promovendo a 

articulação entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado 

complementar, ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola.   

Ampliar a acessibilidade nas escolas promovendo adequação arquitetônica, 

oferta de transporte acessível e disponibilização de material didático e recursos 

de tecnologia adaptada.   

Garantir ações de Alfabetização de Jovens e Adultos em todas as escolas 

municipais com garantia de continuidade da escolarização básica.   



                                                        
Implantar cursos de capacitação para realização dos exames de certificação da 

conclusão dos ensinos fundamental e médio.   

Estabelecer parcerias, cedendo o prédio municipal para instituições que oferecem 

cursos Graduação e Pós graduação.   

Fomentar, apoiar e incentivar o Conselho Municipal de Cultura fortalecendo as 

políticas culturais com a participação da sociedade.  

  

EIXO Nº 3 – Turismo – Indústria – Comércio – Esporte e Lazer  

 

  

  

Desenvolvimento do turismo com a consciência da vocação turística do 

município, sendo está a principal fonte da economia, de geração de emprego e 

renda.  

Promoção do turismo de forma sustentável visando estruturar os eventos, bem 

como desonerar o orçamento do município neste segmento.  

Apoio permanente na captação de turismo de negócios (congressos, simpósios, 

seminários, workshops) especialmente durante a semana e períodos de baixa 

temporada.  

Fortalecer e atuar em parceria com as entidades ligadas ao setor de eventos, 

cultura e lazer.  

Atuar em parceria com empresas e empresários do turismo visando fortalecer 

Óbidos como destino e produto turístico.   

Conservar permanentemente o centro da cidade. Promover a manutenção dos 

canteiros das principais avenidas, praças e atrativos turísticos.  

Promover a cidade de Óbidos em eventos regionais, nacionais e internacionais 

para captação turística em conjunto com os empresários ligados ao setor 

turístico.   

Promover as temporadas de verão, outono, inverno e primavera com 

criatividade, novos atrativos, promovendo também produtos e artistas locais.  

Atuar em parceria na realização de eventos tradicionalistas: Festas Religiosas 

e Culturais.  

Viabilizar a implantação do Cine Teatro de Óbidos.   

Desenvolver e promover o Turismo Rural e a preservação do Meio Ambiente.  

Apoiar as iniciativas para desenvolvimento do turismo religioso, como a Festa 

de Nossa de Santana, Corpus Christi, Marcha pra Jesus, Festival de música 

gospel intermunicipal e festival de música regional.  

Apoiar projetos voltados à prática de esportes.  



                                                        
Incentivar a expansão de empresas e indústrias locais já existentes para 

geração de novos empregos, bem como fomentar a implantação de 

empreendedorismo e ampliação de negócios.  

Fomentar a capacitação de trabalhadores para a indústria, comércio, turismo, 

possibilitando novos empregos.  

Melhorar a estrutura do Centro de Feiras em conjunto com entidades locais, 

visando sua melhor ocupação e maior retorno para o município.  

Manter atividades esportivas com acompanhamento de especialistas em todas 

as quadras esportivas, campos e centros de esporte e lazer, realizando 

atividades livres e dirigidas para a população.   

Implantar “Academia ao Ar Livre” nos principais bairros.   

Criação do Plano Municipal de Cultura, Lazer e Turismo. 

Criar o Cinema Itinerante, levando para Praças e Centros comunitários. 

Criar o Projeto tem “Arte na Praça”, com shows de artistas do Município e alunos 

da escola municipal. 

 

      

  EIXO Nº 4 – Eficiência na Administração Pública  

 

  

Implantar o Planejamento Estratégico que norteie todas as ações do governo, 

onde cada setor da prefeitura incorpore esta ferramenta de gestão na sua 

prática diária.   

Criar nova estrutura organizacional que dê conta das especificidades do 

Programa de Governo, garantindo que as decisões fluam mais rapidamente 

dentro da máquina administrativa.   

Implantar um Processo de Mudança da Cultura Organizacional, visando romper 

com as posturas e procedimentos burocráticos e estimular novas atitudes do 

servidor, com ênfase na reflexão sobre o trabalho de integração das diferentes 

áreas da Prefeitura e na capacitação para as ações transversais que articulem 

essas áreas.   

Implantar o acompanhamento e o gerenciamento das ações do governo, 

baseados na metodologia do Planejamento Estratégico Situacional, garantindo 

o cumprimento das definições orçamentárias.   

Valorizar o servidor público, viabilizando conjuntamente com as categorias as 

condições dignas de trabalho e remuneração justa.  

 Avançar estudos para viabilizar a Criação do Fundo Próprio de Previdência 

para garantir segurança e qualidade de vida aos servidores municipais.  

 Proporcionar de treinamentos e cursos de aperfeiçoamento aos servidores 

municipais.   



                                                        
 Estruturar o sistema de ouvidoria interno e externo com ferramenta de 

transparência e canal de comunicação com o cidadão.  

 Atualização e modernização da área tributária melhorando a receita do 

município visando reinvestir os recursos públicos nas melhorias que a cidade 

precisa.  

 Atualização do Cadastro Imobiliário, visando a prática de preços justos, justiça 

social e econômica aos cofres públicos e aos contribuintes.  

Zelar pelo bem patrimônio público, máquinas, equipamentos, etc.  

 Interagir de forma articulada mantendo e captando apoios importantes do 

Governo Estadual e Federal para as ações de interesse local e regional.  

Reformatar os canais institucionais facilitando o acesso do cidadão às 

informações desejadas e as ferramentas de transparência.  

Ampliar as parcerias com as entidades locais e regionais. 

  

  

EIXO Nº 5 – Desenvolvimento, mobilidade e Infraestrutura  

 

  

  

 Dar continuidade às obras em andamento.  

 Ampliar a pavimentação das ruas dos bairros.  

 Melhorar a iluminação pública.  

Trabalhar envolvendo a comunidade nas constantes melhorias, na manutenção 

das ruas, praças e demais espaços públicos.  

Manter limpeza e boas condições das Avenidas Centrais  

Pavimentação de ruas e manutenção de vicinais.  

Continuidade e ampliação de obras de infraestrutura urbana, principalmente as 

de pavimentação de vias públicas e as de expansão macro e micro drenagem.   

 Atualizar do Plano Diretor do Município e criar o Conselho Municipal do Plano 

Diretor visando garantir o cumprimento da legislação, mas também a agilização 

na análise dos projetos.  

 Regularizar obras e construções através da Lei da Pecúnia.  

 Atualizar o Código de Posturas e Edificações condizente com a realidade atual.  

 Melhorar constantemente a sinalização turística, urbana e rural.  

 Promover a manutenção e melhorias contínuas nas estradas do interior.  

 Ampliar o incentivo aos produtos rurais do município e ao setor de movelaria 

do município. 



                                                        
Implementar melhorias na sinalização viária, para melhorar as condições de 

circulação de veículos (motos e pedestres), reduzir acidentes e o cometimento 

de infrações de trânsito.   

Estabelecer programas de orientação e educação de trânsito para a população.   

Implementar um sistema de atendimento e funcionamento para os mototaxistas 

do município.  

Diminuir a emissão de gás carbono dentro do município.  

Promover melhores condições e alternativas para o uso da bicicleta. Ampliar a 

oferta de ciclorotas (ciclovias, ciclo faixas e caminhos compartilhados) e 

bibicletários/paraciclos, é uma ação comprovadamente eficaz e um ponto 

estratégico do nosso plano. Vamos facilitar deslocamentos e estimular a 

ocupação dos espaços públicos pela comunidade, beneficiando inclusive os 

polos de comércio. Neste sentido, também criaremos estímulos para que 

empresas e repartições públicas tenham locais de banho e armários, a fim de 

facilitar a rotina das pessoas e, com isso, fomentar o uso da bicicleta. 

Foco no transporte público e alternativo. Vamos desenvolver a qualificação do 

sistema de mobilidade com ênfase no transporte público e alternativo, propondo 

soluções diferentes e contemporâneas, sempre agindo de acordo com o que a 

sociedade realmente quer e precisa. Vamos realizar estudos prévios de impacto 

e eficiência, avaliar alternativas e buscar a vanguarda das soluções mundiais 

em mobilidade. 

   

    

EIXO Nº 6 – Meio Ambiente  

 

Promover a integração institucional com as secretarias das áreas social e 
econômica; 
Apoiar a agricultura familiar no processo de adesão ao Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e na regularização ambiental das posses e propriedades rurais; 
Efetivar e aperfeiçoar os instrumentos de gestão e Licenciamento Ambiental 
Sem Burocracia: sistema informatizado, garantindo maior agilidade e 
transparência, facilitando o controle pelos órgãos de fiscalização e o 
acompanhamento pelo empreendedor; 
Criar Unidade de Conservação Municipal: criação do Parque Municipal 
Fortalecer o setor madeireiro de forma sustentável 
Fortalecer a gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente; 
Solicitar delegação junto a SEMAS para o exercício da gestão ambiental plena 
nas áreas urbana e rural do município; 
Elaborar de projetos para captação de recursos visando a arborização de áreas 
urbanas. 
Incentivar o desenvolvimento sustentável dos setores produtivos do município 
de Óbidos; 



                                                        
Efetivar ações de proteção ambiental à população, à biodiversidade e aos 
recursos naturais de Óbidos; 
Consolidar o Sistema Municipal de Meio Ambiente de Óbidos fortalecendo suas 
competências e garantindo seu funcionamento de forma eficiente; 
Fortalecer as vocações turísticas locais como base para o protagonismo 
regional; 
Subsidiar as políticas de aperfeiçoamento institucional e democratização do 
acesso diversificado ao crédito produtivo; 
Apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar; 
Garantir a operacionalização das ações previstas nos planos de resíduos 
sólidos e saneamento básico do município; 
Apoiar as ações de recuperação das áreas degradadas e reduzir os 
desmatamentos e as queimadas; 
Subsidiar as ações de Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos; 
Implantar a Política de Carbono e Sustentabilidade do Município; 
Desenvolver ações públicas que assegurem a conservação e gestão de 
recursos hídricos no município de Óbidos; 
Incentivar as ações em defesa do meio ambiente, através da criação de 
premiações como o Selo Municipal de Sustentabilidade Ambiental (Pessoa 
jurídica do setor privado ou de instituições públicas) e o Prêmio de Meio 
Ambiente Municipal (pessoa física); 
Implantar e difundir a Educação Ambiental formal, não formal e informal nas 
escolas, comunidades, vilas e cidade sede de Óbidos. 
Agentes Ambientais Voluntários: ampliação do programa para atuação nos 
parques e nas unidades de conservação municipais e na proteção animal; 
Atualizar o Plano Municipal de Meio Ambiente. 
Implantar e Melhorar os sistemas de água existentes e construir novos sistemas 
mais adequados as necessidades das comunidades locais. 
Comprar equipamentos para a coleta e depósito de lixo e entulho. 
Implementar as metas e diretrizes do Plano Municipal de Resíduos Sólidos e 
do Plano Municipal de Saneamento. 
Força Verde Municipal – criação de uma unidade da Guarda Municipal para 
atender os problemas ambientais, como denúncias de crimes ambientas. 
 

 

 

 

EIXO Nº 7 – Segurança  

 

  

Construção do Plano Municipal de Segurança Pública; 
Requerer da Construção da Delegacia da Mulher; 
Aquisição de veículos para realização de serviços da Secretaria; 
Realizar Convênio com o Estado para a Construção do Quartel da 
Companhia Independente da Polícia Militar; 
Solicitar ao Governo do Estado mais viaturas para os trabalhos das Polícias; 
Construir e equipar os Posto de Segurança nas Comunidades  
Estabelecer Parceria em um trabalho integrado com o Poder Judiciário; 



                                                        
Realizar parcerias com a Iniciativa Privada, visando diminuir o índice de 
violência no município; 
Centro de Controle Operacional e Inteligência – CCOI: integração de toda 
tecnologia de atendimento ao cidadão, contando com sistemas mais completos 
de controle e de segurança com instalação de um Sistema de Monitoramento 
Integrado de Câmeras de Filmagens em locais estratégicos, monitoradas pelas 
Instituições de Segurança; 
Apoio de Segurança no Comércio e Condomínio Industrial e Empresas locais; 
Construção do Quartel da Guarda Municipal; 
Concurso para a Guarda Municipal; 
Adequar o Plano de Cargo e Carreira da Guarda Municipal; 
Ampliação do PROERD para auxiliar projetos de prevenção às drogas, Projeto 
Escola da Vida para as Escolas do Campo; 
Implantação do Projeto Guarda Mirim. 
Criar a Brigada de incêndio de Óbidos 

 

Este Plano de Governo considera um posicionamento de liderança para Óbidos a 

longo-prazo. A Visão que orientará o Governo, com alcance para 2035, posiciona Óbidos 

como uma das melhores cidades do oeste paraense para se viver, trabalhar e conhecer. 

No campo social posiciona a cidade em nível nacional, como a cidade que reúne 

simultaneamente a melhor qualidade de vida, um sistema de saúde básico eficiente e que 

promove hábitos e costumes mais saudáveis para uma população integrada à educação e 

cultura. Para isso, seremos: 

➢ Uma cidade referência na educação pública do Pará. 

➢ Uma cidade cujo sistema básico de saúde apresenta eficiência, tanto na 

qualidade do atendimento, quanto do número de beneficiados; 

➢ Uma cidade sem pobreza extrema, sem desigualdades extremas e mais 

integrada cultural e socialmente. 

 

Com as exposições acima para Gestão Pública no período de 2021/2024, Rose 

Barros assume o compromisso público com toda a população do Município de Óbidos, 

objetivando realizar e cumprir tudo o que foi elaborado neste Plano de Governo para este 

mandato, assim que tomar posse. Será cumprida a proposta em todos os setores, conforme 

devidamente protocolado junto com o respectivo registro de candidatura no Cartório Eleitoral 

da Comarca desta cidade.   

 


