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Este Plano de Governo apresenta os Valores, Diretrizes 
e Projetos da Candidatura de Marcelo Ramos para a 
Prefeitura de Manaus.

Os projetos aqui apresentados são resultados da 
percepção e experiência acumulada pelo Marcelo 
Ramos e de inúmeras reuniões com técnicos de 
diferentes setores da sociedade e das demandas 
obtidas diretamente das caminhadas do candidato e 
sua equipe pelos bairros da cidade.
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Diretrizes Gerais:

1. Foco nas Pessoas: A cidade de Manaus tem que voltar a funcionar. A prefeitura não pode 
continuar atrapalhando a vida das pessoas e deve interferir o menos possível nas economias 
das famílias e no seu dia-a-dia. A prefeitura de Manaus terá uma administração pública que 
será parceira da população, auxiliando e motivando essa para vencer os desafios do hoje 
e do futuro com confiança, dignidade e felicidade. O Foco nas pessoas exige da prefeitura 
o Governo do possível no presente e que a vida das pessoas seja o foco dos projetos aqui 
apresentados e das ações que serão implementadas.

2. O Governo do possível: Esse plano foi elaborado a partir de um esforço imenso de muitas 
mãos para construir as propostas e projetos possíveis de serem realizados no presente, 
a partir do compromisso e responsabilidade de escolher as soluções viáveis para serem 
implementadas por um governo que quer junto com a população aproveitar as oportunidades 
e vencer os desafios da Cidade de Manaus. Constituindo-se em um documento do possível 
e não de promessas infundadas e ilusionistas.

3. Transparência: O governo de Marcelo Ramos e do PR terá a transparência da condição 
financeira do Município e de todas as ações da sua administração como um dos seus 
principais valores. A transparência dos atos e contas da administração pública é mais do 
que uma obrigação legal, é o caminho para uma gestão que envolva a comunidade na 
responsabilidade de encontrar e construir os melhores caminhos para todos.

4. Gestão Metropolitana: O Governo de Marcelo Ramos e do PR tem o compromisso de 
governar Manaus como a Metrópole da Amazônia Ocidental, considerando os 11.455 Km2 
de seu território que abrangem por exemplo os bairros da Zona Norte, Leste, as areias 
da praia do Tupé, o lago do Puraquequara, os 63 bairros, a Reserva Duque e o Distrito 
Industrial de Manaus. A gestão metropolitana implica numa prefeitura que entenda: (1) 
a relação da economia de Manaus com o Brasil e o Mundo; (2) que o que acontece em 
Manaus influencia e é influenciado pelo que ocorre nos 12 municípios, que compõem a 
sua Região Metropolitana e em cidades e regiões do Pará, Roraima, Rondônia e Acre; e (3) 
que estar à frente da gestão da cidade de Manaus é o desafio de ser o prefeito de um dos 8 
municípios brasileiros entre 5570 que possuem cerca de 2 milhões de pessoas.

5. Governo Empreendedor: O governo Marcelo Ramos transformará Manaus em uma cidade 
voltada para a inovação e para o espírito empreendedor, fortalecendo os investimentos já 
presentes na cidade, sejam no comércio do Centro, Zona Norte, Leste, no setor de serviços 
ou no Polo Industrial e na Zona Franca de Manaus e incentivando o empreendedorismo 
responsável na sua população, e consagrando Manaus como um destino atrativo para 
investidores nacionais e internacionais. Manaus tem que voltar funcionar – a prefeitura 
tem que parar de atrapalhar a vida das pessoas e empreender projetos modernos que 
entreguem bens e serviços de qualidade na saúde, educação, segurança, transporte público 
e na infraestrutura da cidade. 

6. Inteligência para o Século XXI: A gestão Marcelo Ramos entende que só é viável e 
possível governar uma cidade de 2 milhões de habitantes e de 11,5 mil Km2 com o uso 
efetivo das tecnologias da informação e comunicação.
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Objetivos Centrais do Governo:

• Transformar Manaus em uma cidade melhor e mais funcional para viver e para trabalhar. 
Mais humana, integrada, acessível e democrática;

• Iniciar de maneira consistente a informatização da gestão municipal, dando forte contri-
buição para que, em um futuro próximo, Manaus esteja definitivamente no hall das cidades 
inteligentes.

• A Prefeitura de Manaus tem que ser uma cidade voltada para a inovação empresarial, capaz 
de colaborar no revigoramento dos investimentos históricos já presentes na cidade (comér-
cio do Centro, zonas Norte e Leste, PIM e ZFM) e de incentivar e fomentar o empreendedo-
rismo responsável na sua população, além de se apresentar como um destino atrativo para 
investidores nacionais e internacionais.

Diagnóstico, Projetos e Fontes de Receitas

A gestão do município de Manaus será organizada em três grandes grupos de serviços: Serviços 
para o Cidadão; Serviços para a Cidade e Desenvolvimento; e Serviços para Administração e 
Modernização da Gestão Pública. Nesses três grupos estão 24 programas que entregarão à 
população produtos ou serviços.

I – Serviços para o Cidadão
A Prefeitura de Manaus é o ente estatal mais próximo dos habitantes, visitantes, cidadãos e 
contribuintes do município.

São os diversos órgãos que compõem a prefeitura de Manaus, a partir da estrutura física, 
normativa e de pessoas investidas em cargos e funções públicas que os serviços e bens públicos 
são oferecidos, disponibilizados, entregues e distribuídos aos cidadãos.

Este primeiro grupo apresenta programas para facilitar o cotidiano e a rotina do manauara, 
gerando maior qualidade de vida, de forma transparente e integrada com a sociedade. São eles:

1. Saúde em Minha Casa (saúde)

2. Programa Mãe (saúde)

3. Farmácia Cidadã (saúde)

4. Assistência Social

5. Cidade Segura (segurança)

6. SIM - Sistema Inteligente de Mobilidade (trânsito e transporte coletivo)

7. Tempo de Aprender (educação)

8. Jovens de Futuro (juventude)

II – Serviços para a Cidade e Desenvolvimento
Os Programas desse bloco entregarão à cidade, seus habitantes e visitantes serviços para o 
bem-estar coletivo. Esta seção inclui programas pelos quais Manaus traçará seu caminho para 
o desenvolvimento econômico e social; e Programas que se dedicarão à viabilizar e construir 
a infraestrutura necessária para a cidade, a saber:
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9. Central Facilita (Infraestrutura)

10. Meu Bairro Vivo (Infraestrutura)

11. Cinturão Verde e Meio ambiente (meio ambiente)

12. Proteção Animal (meio ambiente)

13. Habitação

14. Saneamento Básico e Limpeza Pública

15. Zona Franca do Povo de Manaus (Infraestrutura)

16. Micros e Pequenos empresários (desenvolvimento econômico e social)

17. Visita Manaus (desenvolvimento econômico e social)

18. Esporte (desenvolvimento econômico e social)

19. Cultura (desenvolvimento econômico e social)

III – Serviços para Administração e Modernização da Gestão Pública
Os Programas desta seção apresentam as transformações necessárias na atividade governamental, 
isto é, na própria estrutura e funcionamento da prefeitura de Manaus, seus órgãos e fundações, 
para que esses funcionem por meio de um modelo de gestão moderno, eficaz, voltado para 
atender bem as pessoas e para facilitar a vida dos cidadãos. São eles os seguintes:

20. Participação (Gestão Pública)

21. Transparência Total (Gestão Pública)

22. Tecnologia da Informação, Inteligência, Controle, Planejamento e Geotecnologia. (Gestão 
Pública)

23. Linha Direta (Comunicação e Gestão Pública)

24. Modernização da Gestão Municipal (Gestão Pública)

Cada um dos 24 programas será detalhado com as seguintes informações:

a. Situação atual: situação da área a que se refere o Projeto, detalhando as motivações para sua 
implementação, isto é, o problema o qual esse projeto pretende minimizar ou solucionar;

b. Descrição: detalhamento do escopo do Projeto, apresentando, quando necessário, as frentes 
de trabalho que comporão as ações necessárias para implementação do mesmo.

c. Resultados esperados: impacto que se espera alcançar com a implementação do Projeto 
em termos de bens, serviços e na solução ou minimização do problema para a cidade ou 
cidadão.

d. Indicadores de desempenho: indicadores pelos quais cada projeto poderá ser acompanhado 
para que se avalie seu andamento e execução durante o governo.

e. Orçamento: Fontes de receitas já previstas, a partir da situação econômica atual e que se 
pretende aumentar seja por arrecadação, transferências, convênios, financiamentos ou Par-
cerias Público Privadas (PPPs).
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Dentre os 24 Programas, são considerados prioritários os seguintes: Tempo de Aprender, Saúde 
em Minha Casa, SIM – Sistema Inteligente de Mobilidade, Central Facilita, Meu Bairro Vivo, 
Zona Franca do Povo de Manaus, Cidade Segura e Jovens de futura. Por atacarem os problema 
mais eminentes da cidade de Manaus e por que apresentar soluções inovadoras e eficazes para 
a saúde, transporte coletivo, infraestrutura, segurança e educação é promover uma Mudança 
Segura e Transformadora.
 
A seguir o detalhamento de cada um dos 24 Programas.

6



7



1. SAÚDE EM MINHA CASA

Situação atual:
Atualmente a cobertura populacional da Atenção Básica no município de Manaus é de 50%. 
Contudo apenas 30% dessa cobertura é realizada pela Estratégia Saúde da Família (ESF), o 
modelo de atenção à saúde adotado pelo Ministério da Saúde do Brasil. Nesse modelo é previsto 
uma equipe mínima de saúde, composta por médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e 
agentes comunitários de saúde, que é responsável por uma determinada população adscrita em 
um território, gerando vínculo entre equipe e comunidade, sendo capaz de resolver entre 80 a 
90% dos problemas de saúde existentes. 

Essa equipe deve ser a porta de entrada principal do sistema de saúde para todas as pessoas 
circunscritas nesse território. A atenção básica em saúde deve atuar por meio do cuidado 
contínuo (durante toda a vida), integral (cuidado em todos os aspectos, ou seja, biopsicosocial) 
e integrado com os outros níveis de atenção (ambulatórios de especialidades, hospitais, 
SAMU, UPA, etc.) dentro do sistema de saúde, coordenando o cuidado da pessoa dentro do 
sistema de saúde (uma equipe de saúde para a vida toda). 

Se houver cobertura suficiente pela ESF, espera-se que essas equipes resolvam a maioria 
dos problemas daquela comunidade, atuando de forma predominantemente preventiva e 
promovendo saúde, diminuindo sensivelmente o número de internações hospitalares e os 
gastos com saúde, além disso, melhorará a satisfação das pessoas em relação ao serviço de 
saúde. 

O sistema de saúde manauara possui dois modelos de atenção à saúde: a ESF e as UBSs 
Tradicionais. A ESF já foi descrita acima. As UBSs tradicionais funcionam de forma diferente. 
Não possuem adscrição de população, não possuem agentes comunitários, não possuem as 
demais características da ESF. Funcionam de modo semelhante aos hospitais, atendendo em 
livre demanda e sem foco na promoção da saúde e/ou prevenção de doenças. Não geram 
vínculo entre equipe e comunidade e possuem alto custo. Estima-se que 60% dos profissionais 
de saúde de Manaus estão lotados nas UBSs tradicionais. Sabe-se que cerca de 80% dos custos 
em saúde pela Prefeitura de Manaus é com folha de pagamento. Portanto, pode-se afirmar que 
a maioria dos gastos em saúde de Manaus estão sendo realizados de forma equivocada, pois 
o modelo de atenção vigente nas UBSs tradicionais não é efetivo, em outras palavras, não 
resolve os principais problemas de saúde do município.

Hoje a Prefeitura de Manaus possui 45 UBSs tradicionais e cerca de 200 Equipes da Estratégia 
de Saúde da Família, algumas dessas alocadas de forma desfocada dentro de algumas UBSs 
e a grande maioria localizadas principalmente nas zonas centro-sul e centro-oeste da cidade, 
ou seja, a estratégia mais eficaz não está organizada para alcançar as áreas mais populosas da 
cidade: as Zonas Norte e Leste.

Descrição:
O programa SAÚDE EM MINHA CASA pretende organizar, reestruturar, equipar e ampliar 
a ESF com inteligência administrativa e tecnologia da informação, de forma planejada e 
paulatina, respeitando o diálogo com as comunidades e os conselhos de saúde, priorizando 
áreas mais desassistidas da cidade como as zonas Leste e Norte.
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Essa reestruturação levará a prefeitura a dobrar de 200 para, pelo menos, 400 Equipes de 
Estratégia de Saúde da Família, cada uma atendendo a cerca de 3.450 pessoas. Essa expansão 
será acompanhada da readequação física dos seus espaços de trabalho e apoio, de uma gestão 
nova e eficaz de suprimentos de insumos e medicamentos com o FARMÁCIA CIDADÃ e 
principalmente com a integração informatizada com os outros níveis de atendimento na saúde.
É preciso deixar claro que a atual estrutura da SEMSA, que conta com 7 Distritos de Saúde, 
45 UBS, 200 Equipes da Estratégia de saúde da Família, 8 policlínicas, 1 maternidade, 4 
Centros de Especialidades Odontológicas, 4 Centros de Atenção Psicossocial (1 infantil), 
1 Centro Especializado de Reabilitação, 1 Centro de Controle de Zoonoses e 18 unidades 
rurais, será mantida e seu funcionamento será ampliado e voltado para a integração com 
a ESF.

Resultados esperados: 
Aumentar de 30% para 70% a cobertura da ESF em Manaus, uma vez que cerca de 30% da 
população residente em Manaus possui planos de saúde privados, resultando assim em 100% 
de cobertura de serviços de saúde para os cidadãos e cidadãs manauaras.

Indicadores de desempenho: 
Melhoria nos indicadores de cobertura oficiais do Ministério da Saúde, disponíveis no site do 
Departamento de Atenção Básica
Número de internações hospitalares por condições sensíveis a Atenção Básica como Diarreias 
e Pneumonia.   

Orçamento:
Segundo dados da última revisão do PPA, o orçamento da SEMSA para 2017 está estimado em 
R$ 877.111.000,00 
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2. PROGRAMA MÃE

Situação atual:
O Programa Mãe pretende encarar colaborar com a população manauara para enfrentar um 
desafio de frente: o desafio da maternidade. As mulheres são a maioria da população de 
Manaus. A Atenção Pré-Natal (APN) é uma valiosa oportunidade para a promoção da saúde 
da mulher e que pode ser estendida às suas famílias. Surpreendentemente, não é incomum 
que a APN seja o único contato que mulheres em idade reprodutiva tenham com o sistema de 
saúde. Esse dado reforça por inteiro, o compromisso de se investir na Estratégia de Saúde da 
Família, pois essa permite que o atendimento em saúde seja realizada com ACOLHIMENTO, 
RESPONSABILIZAÇÃO, VÍNCULO E ESCUTA. 

Até 2010, 35% de Nascidos Vivos cujas mães tiveram 7 ou mais consultas de pré-natal. No 
mesmo ano, Manaus registrou um coeficiente de mortalidade materna de 83,9 óbitos maternos 
para cada 100.000 nascidos vivos. 

A situação do pré-natal necessita especial atenção da política de Estratégia de Saúde da 
Família no âmbito da prefeitura. Especialmente, porque esse pretende por meio de uma melhor 
gestão dos recursos da prefeitura desobrigar as mulheres grávidas de realizarem esforços que 
poderiam ser evitados. Por exemplo:  a ida em uma UBS tradicional, pode significar realizar 
um deslocamento significantemente longo para uma gestante, que podem ser mal sucedidas 
pois as UBSs Tradicionais funcionam de modo semelhante aos hospitais, atendendo em livre 
demanda e sem foco na promoção da saúde e/ou prevenção de doenças nem no pré-natal, não 
geram vínculo entre equipe e usuários. 

Garnelo e Souza (2012) descreveram situações em que de uma paciente que procurou uma 
UBS para realizar o Pré-Natal fora solicitado exames de rotina e necessidade de vacinação, 
encaminhando-a para 3 locais diferentes. No primeiro, faria exame de urina, fezes,  hemograma 
e vacinação; no segundo, as sorologias exigidas no pré-natal; e no terceiro a ultrassonografia. 
A cada um desses locais a paciente teria que ir 3 vezes – para marcar o exame, para a coleta 
do material e para buscar o resultado -, depois disso retornaria ao médico. Para uma família de 
baixa renda, isso significa 18 deslocamentos, 18 passagens de ônibus, que podem chegar a 36, 
caso a grávida necessite de acompanhamento.

O PROGRAMA MÃE aliado a ESF no programa SAÚDE EM CASA pretende humanizar 
esse atendimento e gerenciar esses processos com inteligência e eficácia administrativa e com 
o investimento e uso tecnologia da informação.

Descrição:
O PROGRAMA MÃE em total consonância com a ESF e com os Programas SAÚDE EM 
MINHA CASA e FARMÁCIA CIDADÃ pretende colocar a Atenção Pré-Natal sob um olhar 
diferenciado da Estratégia de Saúde da família. A intenção é humanizar esse atendimento, 
evitando desgastes e deslocamentos desnecessários, qualificar as equipes e provê-las de 
equipamentos e tecnologia o suficiente tanto por meio de processos administrativos eficazes e 
com o investimento e uso tecnologia da informação, que as mães possam ser ouvidas, sentirem-
se acolhidas, sentirem que o poder público é corresponsável pela saúde delas e das vidas em 
seus ventres, além de que ali se está formando um vínculo para cuidar da saúde dela e de sua 
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família, que se deseja duradouro, para toda a vida, entre essa família e a equipe da Estratégia 
de Saúde da Família.

Resultados esperados: 
Espera-se que essa atenção específica que o PROGRAMA MÃE proverá às mulheres grávidas 
seja capaz de gerar conforto durante o período da gravidez das mães manauaras, facilitando as 
consultas e agendamentos, coletas e entregas de exames, que aumente o número de consultas 
antes do parto, que se possa integrar esse atendimento básico ao agendamento do parto, 
evitando peregrinações em maternidades no dia do parto, que um vínculo seja criado para que 
mulheres e famílias sejam acompanhadas em longo prazo, diminuindo os riscos à saúde da 
mulher grávida e possibilitando mais nascidos vivos e com saúde.

Indicadores de desempenho: 
• Quantidade de nascidos vivos em hospitais
• Quantidade de consultas pré-natal durante a gravidez das mulheres atendidas pelo programa

Orçamento:
O orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para 2016 está estimado em R$ 877.111.000,00, 
segundo dados do PPA.
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3. FARMÁCIA CIDADÃ

Situação atual: 
A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA possui hoje cerca 
de 240 pontos de distribuição de medicamentos, classificados por categoria. Esses pontos vão 
desde aqueles que dispensam apenas alguns medicamentos do programa Hiperdia1, até aqueles 
que dispensam todos os medicamentos, inclusive antibióticos e medicamentos controlados, as 
chamadas Farmácias Gratuitas, que hoje são 37 (trinta e sete). Na atual gestão da Prefeitura 
de Manaus a maioria dos medicamentos estão em falta permanente ou faltam durante algum 
período do mês, dificultando ou mesmo impedindo o acesso do usuário a esse componente 
essencial a sua saúde; diminuindo a confiança dos profissionais de saúde no processo de 
acolhimento e tratamento do usuário, gerando descrédito na efetividade do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e insatisfação do usuário.

Os pontos de dispensação de medicamentos são classificados de acordo com o seu padrão de 
medicamentos, assim nem todos os medicamentos adquiridos pela Prefeitura são disponibilizados 
em todos os pontos de atenção. Essa classificação se dá em função da complexidade das unidades 
de assistência, além dos requisitos sanitários exigíveis. A maioria das Unidades Básicas de 
Saúde da Estratégia de Saúde da Família não disponibiliza antibióticos e medicamentos 
controlados, por não terem em seu quadro de pessoal, o farmacêutico, profissional exigível por 
determinação sanitária para a dispensação dessa classe de medicamentos.

O sistema de aquisição de medicamentos é o pregão presencial ou eletrônico, porém, não é 
realizado por meio de um sistema próprio de cadastro de itens, lançamento de editais, realização 
das licitações e acompanhamento e monitoramento das entregas, o que resulta em elevado 
tempo médio para as licitações, fracassos em algumas nas licitações e a consequente falta dos 
medicamentos na central de abastecimento. A periodicidade do abastecimento dessas farmácias 
é outro grave problema de gestão. O serviço de transporte se dá por meio de caminhões tipo baú, 
terceirizados, o que normalmente atrasa as entregas, gerando falta dos medicamentos. Assim, a 
falta de medicamentos é uma constante, desde os mais expressivos, como aqueles utilizados no 
controle da diabetes e hipertensão aos mais complexos, como os medicamentos controlados, 
dificultando ou mesmo impedindo o acesso do usuário a esse componente essencial a sua saúde; 
Diminuindo a confiança dos profissionais de saúde no processo de acolhimento e tratamento 
do usuário e descrédito na efetividade  do Sistema Único de Saúde (SUS); insatisfação do 
usuário; além do risco de agravamento de seu quadro clínico.

Descrição
O Farmácia cidadã consiste em Garantir o abastecimento contínuo de medicamentos, com 
aquisições baseadas na demanda metropolitana; no combate ao desvio e ao mau uso dos 
medicamentos; repactuação de custos e disposição orçamentária, regulamentada por protocolos 
de acesso, controle de estoque e dispensação informatizada; qualificação do atendimento; 

1 O Hiperdia destina-se ao cadastramento e acompanhamento de portadores de hipertensão 
arterial e/ou diabetes mellitus atendidos na rede ambulatorial do Sistema Único de Saúde – 
SUS, permitindo gerar informação para aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos 
de forma regular e sistemática a todos os pacientes cadastrados. O sistema envia dados para 
o Cartão Nacional de Saúde, funcionalidade que garante a identificação única do usuário do 
Sistema Único de Saúde – SUS.
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implantação de unidades móveis de rápida entrega; e parceria com as entidades de controle 
social;

Assim, propomos a elaboração e implantação do Plano de Aquisição e Monitoramento de 
Medicamentos, baseado em dados do consumo médio histórico, epidemiológico e variáveis 
de disposição do material no mercado, por meio de licitações pelo sistema de registro de 
preço por pregões eletrônicos, disposição orçamentária compatível com a demanda, eficiência 
na instrução de processos e efetivação do pagamento dos fornecedores; na qualificação e 
valorização do trabalho da Comissão de Farmácia e Terapêutica, com a regulamentação de 
protocolos de acesso aos medicamentos; Implantação e controle de estoque e dispensação 
informatizado em todas unidades de dispensação, com acesso a rede lógica e ao sistema Hórus; 
combate ao desperdício com a minimização dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde, 
combate à falsificação de receituários e prescrições com desvio de finalidade com campanhas 
educativas, reuniões com entidades fiscalizadoras da profissão, Vigilância Sanitária e órgãos 
de segurança; implantar o serviço móvel de rápida entrega por meios de motocicletas; criar o 
cargo de Atendente de Farmácia e promover a capacitação dos que executam essas atividades; 
valorizar e ampliar a interação com o Conselho Municipal de Saúde para o desenvolvimento de 
atividades de monitoramento da disponibilidade de medicamentos e identificação por pesquisa 
de satisfação do usuário e as principais demandas não atendidas dos usuários.

Resultados esperados:
Garantir o abastecimento dos pontos de dispensação de todos os itens do componente 
básico; regulamentar o acesso aos medicamentos em conformidade com a sua complexidade; 
implantar o controle informatizado de dispensação e controle de estoque em todas as unidades 
dispensadoras de medicamentos; implantar unidades móveis de rápida entrega; implementar 
a qualificação do atendimento nas unidades dispensadoras e parceria com as entidades de 
controle social;

Indicadores de desempenho: 
• Percentual de Medicamentos em falta na rede de atenção básica; 
• Número de reclamações de falta de medicamentos junto ao Conselho Municipal de Saúde; 
• Tempo médio de Licitações de Medicamentos; 
• Tempo Médio de empenho de Medicamentos; 
• Tempo médio de pagamento de fornecedores;

Orçamento:
A assistência farmacêutica na Atenção Básica é financiada pelo Ministério da Saúde, Estados 
e Municípios. De acordo com a Portaria n° 1.555, de 30/07/2013, a partida federal é de 
R$ 5,10/habitante/ano, e as contrapartidas estadual e municipal devem ser de no mínimo 
R$ 2,36/habitante/ano, cada, sendo que esses recursos devem ser aplicados no custeio dos 
medicamentos destinados aos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica, presentes 
na RENAME vigente. No âmbito deste Componente, além do repasse financeiro aos estados e/
ou municípios, o Ministério da Saúde também é responsável pela aquisição e distribuição das 
Insulinas Humanas NPH e Regular (frascos de 10 ml) e dos Contraceptivos orais e injetáveis, 
além do DIU e Diafragma.
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Para a população de 1.832.423 conforme Censo (IBGE, para 1/07/2011), enviada ao Tribunal 
de Contas da União (TCU) em 9/11/2011, tem-se um total de recursos na ordem de R$ 
17.994.393,86 (dezessete milhões, novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e 
três reais e oitenta e seis centavos), sendo R$ 9.345.357,30 (nove milhões, trezentos e quarenta 
e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos), além dos R$ 4.324.518,28 
(quatro milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e oito 
centavos) das fontes do Estado e município, respectivamente.

Ocorre que nos últimos anos o repasse da fonte estadual não vem ocorrendo e, deste modo, 
esta situação deve ser alvo de gestões e negociações para uma solução que evite ação judicial.
Também será necessário a alocação de recursos próprios na ordem de R$ 10.000.000,00 
(dez milhões de reais), a fim de garantir os recursos necessários a aquisição do componente 
básico disponibilizado na Semsa. Qualquer outra alocação de recursos para aquisição de 
medicamentos não constantes do Componente Básico da Assistência Farmacêutica – CBAF, 
deverá ser aprovada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica da SEMSA, com a estimativa de 
necessidade de aquisição, análise de impacto orçamentário e fonte de recursos.

Orçamento:
Segundo dados da última revisão do PPA, o orçamento da SEMSA para 2017 está estimado em 
R$ 877.111.000,00 
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4. POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Situação atual:
Conforme dados do Censo Demográfico 2010, no município, a taxa de extrema pobreza 
da população era de 20,88%. O Censo Demográfico de 2010 mostrou que o percentual de 
moradores com 60 anos ou mais com renda per capita de até ¼ do salário mínimo era de 10,3% 
e pelo 1,7% da população apresentava ao menos uma deficiência grave e renda per capita de 
até ¼ do salário mínimo. Revelando assim o público prioritário que necessita do acesso à 
proteção social no âmbito da assistência social. 

Desde 2004, em todo território nacional, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) oferta 
programas, projetos, serviços e benefícios previstos na Lei Orgânica de Assistência Social. 
Manaus aderiu ao SUAS e atualmente está no nível de gestão plena, no qual o município 
assume o compromisso de ofertar serviços da Proteção Social Básica e da Proteção Social 
Especial. No SUAS, o Cadastro Único é a ferramenta que permite o registro de informações de 
famílias em situação de pobreza e extrema pobreza para que possam ter acesso a programas, 
serviços e benefícios assistenciais.

Na cidade de Manaus, em abril de 2016, havia 236.053 famílias registradas no Cadastro Único 
do município, das quais 128.706 eram beneficiárias do Programa Bolsa Família. 

Atualmente, mesmo com o Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA e o 
Estado do Amazonas disponibilizando ao município recursos para a ampliação da rede e a 
qualificação de seus serviços, o município de Manaus tem uma grande quantidade de recursos 
financeiros bloqueados por não utilização por períodos iguais ou superiores a doze meses sem 
uso.

A área de assistência social deve desenvolver expertise em captar e utilizar esses recursos, pois 
são eles que atenuam os custos e investimentos dos equipamentos abaixo que estão a serviço 
da população: 

• Vinte (20) Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) – são estruturas cofinan-
ciados pelo MDS, que hoje não contam com infraestrutura física adequada e nem oferecem 
todos os serviços. Há CRAS implantados áreas sem público abrangente e cobrindo apenas 
a área urbana, isto é, sem estrutura física próxima às comunidades rurais; 

• Três (3) Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) – Japiim, 
Zona Sul,  cofinanciados pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA.

• Um (1) Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População em Si-
tuação de Rua (Centro POP), com 200 vagas em Serviços de Acolhimento para População 
em Situação de Rua cofinanciados pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário 
– MDSA.

• Três (3) restaurantes populares – Parque do Idoso, Alvorada e Compensa
• Seis (6) Cozinhas comunitárias – PANAIR, Colônia Oliveira Machado, Santo Agostinho, 

Val Paraíso, Colônia Antônio Aleixo e Santo Agostinho.
• Dois (2) pontos de Acolhimento Institucional – Compensa e Centro 
• Um (1) Centro do Autista – Alvorada
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Descrição:
A Política de Assistência Social na Gestão Marcelo Ramos transformará o modelo de gestão 
da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanas, que se caracteriza 
na gestão 2013-2016 pelos antigos traços de assistencialismo e pela subordinação do 
profissionalismo ao paternalismo, a partir de uma gestão familiar, inadmissível para o momento 
em que vive a Administração Pública brasileira.

A assistência social do município de Manaus passará a privilegiar o profissionalismo, 
a tecnicidade, a gestão por resultados, o desempenho baseado por metas, a busca por 
recursos e convênios e a execução desses de forma moderna, planejada, com eficácia, 
atendendo àquelas pessoas e áreas da cidade, que realmente necessitam desses serviços.  
A gestão Marcelo Ramos integrará a Assistência Social do município às políticas nacionais do 
Sistema Único de Assistência Social, aperfeiçoando e modernizando os serviços da Proteção 
Social Básica e da Proteção Social Especial.

A mudança transformadora na Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos 
Humanos se dará por meio de três pilares:

1. Reordenamento territorial da assistência – os serviços precisam estar onde estão as pessoas 
que realmente precisam deles;

2. Composição das equipes e valorização do servidor – os cidadãos precisam ser atendidos 
e acompanhados com eficiência por equipe multiprofissional liderada por gestores 
comprometidos com metas e resultados.

3. Promoção da Autonomia - Qualquer que seja a adversidade que as pessoas ou famílias 
necessitem, os serviços da Assistência Social serão ofertados no sentido de proporcionar a 
Inclusão produtiva dessas pessoas e famílias. 

 
Além disso, há o compromisso “NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS”. Compromisso da Gestão 
Marcelo Ramos de que nada sobre os portadores de deficiência e autistas serão tratados sem 
ouvir a eles ou seus responsáveis.

Resultados Esperados:
• Compromisso “NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS”. É o compromisso da Gestão Marcelo 

Ramos de que nada sobre os portadores de deficiência e autistas serão tratados sem ouvir a 
eles ou seus responsáveis.

• Adequação da legislação Municipal à legislação do SUAS;
• Reordenamento territorial da assistência social a fim de assegurar que os equipamentos es-

tejam verdadeiramente localizados em áreas vulneráveis e usuários acessem esses serviços;
• Implantação de Centros de Referência de Assistência Social na área rural;
• Reestruturação dos CRAS e CREAS por meio de investimento em recursos humanos, de 

melhoramento e ampliação da frota de veículos e obras nos espaços físicos de trabalho 
existentes;

• Constituição de equipes completas nos equipamentos de assistência social; 
• Articulação com a intermediação de mão de obra, por meio, sobretudo, do Sistema Nacional 

de Empregos (SINE), visando a ligação entre a qualificação e a colocação no mercado de 
trabalho;

• Fortalecimento dos conselhos municipais de Direitos Humanos; Antidrogas; Pessoa com 
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Deficiência; Direitos da Mulher; Segurança Alimentar e Nutricional; e de Atendimento aos 
Direitos da Criança e do Adolescente.

• Apoio à realização das conferências e dos fóruns de assistência social como espaços de 
democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada;

• Melhoria na circulação das informações, na troca de experiências e na potencialização das 
relações entre instituições.

Indicadores:
• Atendimentos nos CRAS e CREAS
• Famílias que adquiriram autonomia e deixaram de depender dos Programas de Segurança 

Alimentar
• Participação da comunidade nos conselhos municipais gerenciados por essa secretaria

Orçamento:
As ações deste programa partirão do orçamento atual da Secretaria Municipal da Mulher, 
Assistência Social e Direitos Humanos, cuja última revisão do PPA prevê para ano de 2017 o 
montante de R$ 109.831.000,00.
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5. CIDADE SEGURA

O PROGRAMA CIDADE SEGURA do Marcelo Ramos para a prefeitura de Manaus 
é primeiramente assumir a responsabilidade de que as ações da prefeitura têm impacto na 
segurança pública e que nossos projetos, investimentos e ações devem ser realizados pensando 
de forma a influenciar positivamente na sensação e na segurança de nossos munícipes.
A gestão de Marcelo Ramos não fugirá do Tema Segurança Pública. Nossas ações serão 
baseadas em duas medidas: Segurança nas Escolas e Segurança nos Bairros. Segurança 
nas escolas

Situação atual: 
A Prefeitura de Manaus gasta cerca de R$ 20 milhões por ano com um sistema de monitoramento 
e segurança privado instalado nas escolas municipais. No entanto, relatos de professores, pais 
e funcionários de escolas apontam para a ineficiência deste gasto em razão do sistema não 
atender satisfatoriamente às necessidades das escolas, visto que, comprovadamente, não inibe 
a ação de vândalos e criminosos nas escolas, também não possui a participação humana de 
um guarda municipal, que seja capaz de interagir socialmente com alunos, pais, professores, 
gestores escolares, sociedade e administração municipal.

Descrição: 
Segurança nas escolas: A prefeitura criará a Guarda Municipal Escolar. Composta por Guardas 
Municipais, que serão treinados e equipados especialmente para essa missão. A prefeitura 
estará empenhada gerencialmente em promover a integração da escola com a comunidade 
e em garantir a segurança dos alunos na escola e ao redor dela. Isso se dará alocando os 
guardas municipais nas unidades escolares, e principalmente qualificando esses profissionais 
para interagirem no ambiente escolar, com suporte material desses profissionais e locais, com 
rádios e equipamentos, armas não-letais, gestão para que se alcance os objetivos e metas de 
segurança e também com uso de inteligência tecnológica e gerencial. Esse programa exigirá 
que a prefeitura se integre com o Centro Integrado de operações (CIOPS), o avançado sistema 
de monitoramento eletrônico do Governo do Estado do Amazonas, adquirido para a Copa 2014. 
É essencial que a prefeitura possa se integrar e estabelecer convênios para uso e ampliação 
desse sistema.

A Guarda Municipal escolar será qualificada para junto com os gestores das unidades escolares 
interagirem com os alunos, pais, vizinhos e professores identificarem problemas iminentes e 
encaminharem isso para as áreas mais especializadas da prefeitura como a Assistência Social, 
Saúde, além de Polícia e outros.

Resultados esperados: 

a. Economizaria o contrato com a empresa privada e esse valor pode ser usado para o convênio 
com o CIOPS, investindo em um bem público.

b. Melhoria na qualificação das pessoas que compõem a estrutura da prefeitura: guardas 
municipais, gestores escolares, assistentes sociais, psicólogos.  

c. Ação preventiva e proativa, buscando identificar problemas eminentes, antes de acontecerem.
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d. Integração com outros setores da administração pública municipal, estadual e federal, 
gerando responsabilização e também fomentando ações transversais entre secretarias e 
entes federativos.

Indicadores de desempenho: 

• Casos de crimes e incidentes violentos na escola;
• Faltas escolares;
• Número de encaminhamentos e de ações de outras secretarias como para a Estratégia de 

Saúde da Família, Assistência Social e Outros.

Segurança nos Bairros

Situação atual: 
Os crescentes índices de violência têm causado insegurança e intranquilidade na população 
da nossa cidade, seja nas áreas mais valorizadas economicamente ou mais carentes da cidade.
Constitucionalmente, a segurança pública é responsabilidade do governo estadual, que 
administra as polícias civil e militar. Porém, esse problema social tomou proporções que 
exigem do poder público em geral a soma de esforços.

É notório que a forma atual como as políticas de iluminação pública, urbanismo, infraestrutura, 
limpeza pública, ordenamento público e urbano, transporte coletivo, assistência social, trânsito, 
abastecimento e produção vêm sendo executados – de forma isolada, não integrados e mal 
gerenciados - impactam negativamente nas ocorrências de casos de violência, como roubos, 
estupros, assaltos, brigas, depredações, vandalismo, assassinato e na crescente sensação de 
insegurança na cidade.

Descrição: 
Primeiramente a decisão de construir um ambiente de paz e de não fugir do tema segurança, 
inspirado na experiência do COMPAZ (Centro Comunitário da Paz) de Recife e das experiências 
colombianas de Medellin e Bogotá.

Os locais mais perigosos de cada bairro e zona de Manaus são de conhecimento da Secretaria 
de Segurança Pública do Estado. A prefeitura agirá com ousadia, urgência e criatividade para 
fazer com que cheguem serviços públicos como:

• A infraestrutura – as ruas, calçadas e acessos dos bairros devem dar condições para que 
pessoas transitem com segurança nesses logradouros. É por ruas asfaltadas, que a viatura 
chega, que o carro do lixo passa, que profissionais privados e do estado transitam; São nas 
praças, quadras poliesportivas que as pessoas convivem. Esses equipamentos públicos de-
vem ser cuidados, como extensão de nossas casas, o mesmo ocorrendo com os abrigos de 
paradas de ônibus e os terminais de bairros.

• A limpeza pública e o saneamento básico – fazendo com que não haja áreas de matagal e 
acúmulo de lixo onde a criminalidade possa se esconder. 

• Iluminação Pública – a cidade tem que ser acessível à noite, principalmente para os traba-
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lhadores que saem ainda de madrugada de suas casas até os pontos e terminais de ônibus, 
bem como a parcela  da população que estuda à noite, saindo por volta de 22h e chegando 
nos seus bairros até por volta de 0h. Os bairros devem ser iluminados ao máximo. A estra-
tégia de iluminação não pode se limitar a substituição de lâmpadas.

• Um sistema de mobilidade urbana que permita que um transporte coletivo pontual e regu-
lar se integre com áreas acessíveis, urbanizadas e bem iluminadas aumenta a sensação de 
segurança.

• É preciso ousadia e criatividade para chamar os manauaras a usufruírem do que é público 
transformar as escolas, praças, quadras esportivas e os centros comunitários em lugar de 
convivência das famílias, onde se possa ter acesso à música, arte, esportes e outras formas 
de lazer em sociedade.

A bandidagem não gosta de lugar limpo, organizado, iluminado, onde estão as famílias, em 
que se pratica esporte, se aprecia arte etc. Se mantivermos a cidade limpa, organizada e ativa, 
aqueles que praticam crimes ou saem da marginalidade e se integram à sociedade ou procuram 
guetos para se esconderem. Mas o objetivo é que Manaus seja uma cidade por inteiro, sem 
guetos, áreas de risco e zonas vermelhas.

A Prefeitura dará vida a locais como quadra esportivas, campos de futebol, praças, centros 
comunitários com atividades recrutadas por editais da cultura e dos esportes, e estrutura, isto 
é, pavimentação, iluminação, limpeza, pintura e acessibilidade. 

Resultados esperados: 

a. Logradouros públicos recuperados (ruas, calçadas, praças, campos de futebol, quadras, 
escolas, centro comunitários)

b. Investimento planejado estrategicamente na iluminação dos espaços públicos.
c. Organização da limpeza e do transporte coletivo.
d. Editais para convocar atividades esportivas e culturais que mantenham a comunidade ativa.
e. Presença, qualificação e estruturação da guarda municipal;
f. Convênio com o CIOPS e com a secretaria de Segurança Pública do estado
g. Estabelecimento de parcerias com outros entes e com atores privados.

Indicadores de desempenho: 
• Número de ocorrências de violência
• Tempo de espera do transporte coletivo
• Número de logradouros e equipamentos públicos recuperados
• Editais para uso dos espaços.
• Eventos fomentados pela prefeitura.

Orçamento: 
As ações deste programa serão desenvolvidas com recursos de programas da Secretaria de 
Educação, Infraestrutura e Casa Civil (iluminação pública), estimados em 2017 para R$ 
489.371.000,00
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6. SISTEMA INTELIGENTE DE MOBILIDADE

Situação atual
O transporte público é Um dos maiores problemas enfrentados pela população manauara.
A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) é o órgão da Prefeitura de 
Manaus responsável por gerenciar, planejar, coordenar, regulamentar, controlar e fiscalizar o 
sistema de transportes públicos coletivos urbanos de passageiros (convencional, alternativo e 
executivo); o transporte de passageiros por fretamento (especial contínuo e turismo), transporte 
escolar e os sistemas de transportes individuais denominados Táxi e Moto-táxi.

A SMTU enfrenta problemas orçamentários, financeiros, de pessoal (quantidade, atualização, 
qualificação e motivação), tecnológicos no que tange aos equipamentos, mobiliário e sistemas. 

Descrição:
O SISTEMA INTELIGENTE DE MOBILIDADE promoverá o órgão gestor do transporte 
público para que este seja mais do que um fiscalizador ou um órgão burocrático, mas que as 
pessoas que ali trabalhem sejam equipadas, motivadas e respeitadas para oferecer em parceria 
com as empresas que operam o sistema, um serviço que agregue valor para a população, 
melhorando sua condição de vida e garantindo o direito a um transporte público coletivo 
seguro, confortável e confiável.

O SISTEMA INTELIGENTE DE MOBILIDADE é baseado na experiência de Marcelo 
Ramos como Gestor do órgão nos anos de 2007 e 2008, que se pautou por uma relação de 
compromisso e confiança entre empresas concessionárias, poder público e usuário do sistema. 
É necessário que Prefeitura, Estado, empresas e a população retomem o diálogo proativo e 
transparente para gerar novos acordos, mais produtivos que resultem em segurança, conforto e 
confiança dos usuários no transporte público coletivo de Manaus.

Este plano de governo tem como diretrizes projetos possíveis, com foco nas pessoas e numa 
gestão inteligente voltada para a realidade metropolitana de Manaus, portanto não consiste em 
planos e projetos mirabolantes como metrô e monotrilho, inviáveis financeiramente diante da 
atual disponibilidade de recursos financeiros e orçamentários de que dispõe hoje o município. 
A Prefeitura de Manaus buscará fontes de recursos necessários para soluções de grande porte, 
ainda assim, o SISTEMA INTELIGENTE DE MOBILIDADE será o programa buscará 
organizar e oferecer um serviço de transporte coletivo melhor, de imediato, com os recursos e 
equipamentos que se tem hoje.

O SIM reafirma o transporte coletivo como a forma preferencial de deslocamentos motorizados 
na cidade. Portanto, é um SIM da Prefeitura para o transporte coletivo, para o qual se deve 
viabilizar as melhorias e ampliações do sistema viário e da infraestrutura para aumentar a 
capacidade da circulação de pessoas a pé e por bicicleta, diminuindo a necessidade de viagens 
motorizadas.  

O SIM tem como diretrizes: Prover a regularidade da oferta no transporte coletivo gerando 
confiança nos horários de saída e chegada; Aumentar a velocidade dos deslocamentos, por 
meio de corredores exclusivos, uso de inteligência de dados e de operações integradas com 
os gestores do trânsito, Diminuir o tempo gasto em deslocamentos; Garantir a acessibilidade; 
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Aumentar a conveniência nos horários e localização de pontos de embarque;  Oferecer 
infraestrutura que promova segurança e ordenamento na espera e nas viagens; e cobrar tarifas 
justas.

Resultados Esperados
• Promover uma gestão transversal e integrada dos órgãos da PMM que atuam no planeja-

mento e execução das políticas públicas de Transporte, Trânsito, Infraestrutura e planeja-
mento urbano (SMTU, MANAUSTRANS, SEMINF e IMPLURB), bem como do Governo 
do Estado, que qualificará as decisões e tornará as ações mais apropriadas para o cidadão;

• Garantir que o órgão gestor do transporte público atue como planejador, gerenciador e fis-
calizador do sistema.

• Organizar os sistemas de transporte executivo e alternativo, integrando-os ao sistema con-
vencional. 

• Redimensionar as linhas e quadro de horários baseados na demanda, levando em conta os 
horários de pico;

• Iniciar um cronograma de construção e inauguração dos terminais de integração previstos 
no PLANMOB, que ampliarão os corredores ou faixas exclusivas para os ônibus: 

 » T6 Terminal de Integração Santa Etelvina
 » T7 Terminal de Integração Manoa
 » T8 Terminal de Integração Rodoviária
 » T9 Terminal de Integração Pedro Teixeira
 » T10 Terminal de Integração Compensa
 » T11 Terminal de Integração Armando Mendes

• Acompanhar e tornar pública e transparente a programação de renovação gradual da frota 
atual;

• Reformar os Terminais de Integração já existentes através de PPP’s, para melhorar sua 
eficiência e conforto promovendo qualidade arquitetônica e urbanística com os espaços ao 
seu redor.

• Implantar onde for possível abrigos em pontos de ônibus.
• Dotar os terminais de integração com sistemas de informação áudio visual, para divulgar 

informações sobre as linhas, trânsito e clima.
• Tornar acessível por meio de aplicativos para smartphones e gadgtes as informações do 

SIM de interesse do usuário: dados das empresas de transporte, linhas, trajetos, horários, 
canais de atendimento ao cidadão e ouvidoria, consulta a processos, transparência sobre 
tarifa, número de passageiros transportados, frota e etc.

Indicadores de Desempenho:
• Número de terminais construídos e em funcionamento;
• Número de corredores exclusivos;
• Tempo de deslocamento do transporte coletivo;
• Tempo de deslocamento do transporte individual;
• Número de abrigos construídos;
• Número de abrigos reformados;
• Terminais de bairros reformados;
• Calçadas e ciclovias construídas de forma integrada.
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Orçamento
Os orçamentos do MANAUSTRANS, SEMINF, SMTU e IMPLURB estimados para 2017 
somam R$ 493.678.000,00
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7. TEMPO DE APRENDER

Situação atual: 
A Educação é a função de governo que tem a maior capacidade de criar e sustentar transformações 
duradouras e permanentes na sociedade. A Prefeitura é responsável pela oferta de creches, pré-
escolas e pelo ensino fundamental (do 1º ao 9º ano), que formam a chamada educação básica. 
Neste sentido, o município de Manaus conta com a valorosa contribuição do Governo do 
Estado do Amazonas, que oferece em algumas de suas escolas turmas do 6º ao 9º ano.

Para uma melhor performance na educação, o ideal é que as crianças frequentassem escolas 
de tempo integral, com carga horária perfazendo as manhãs e tardes, contando com aulas das 
disciplinas curriculares, merenda, almoço, lanche e atividades de sociabilidade como a prática 
desportiva e culturais.

Transformar as 490 escolas da prefeitura em unidades de tempo integral é inviável 
financeiramente a curto prazo. A prova disso são os 164 prédios alugados (julho/2016) e 
adaptados para serem escolas municipais. Contudo, das crianças de passarem mais tempo 
aprendendo e o reconhecimento de que o tempo é o único recurso que não se recupera, a 
prefeitura empreenderá esse grande programa denominado TEMPO DE APRENDER.

Descrição: 
O TEMPO DE APRENDER consiste na formação de uma rede de colaboração entre sociedade 
e escola, pelo meio da qual o poder público criará mecanismos, condições e relações de 
compromisso e responsabilização da sociedade com as escolas do município e com as nossas 
crianças.

As ações básicas da prefeitura nesse programa serão executadas no sentido de garantir o 
bom funcionamento e o aperfeiçoamento das atividades das cerca de 490 escolas municipais 
por meio de infraestrutura adequada; respeito aos professores, técnicos, gestores e demais 
profissionais, com remuneração justa e oportunidades de qualificação; bibliotecas, merenda 
escolar saudável e regular; segurança; suprimento adequado de bens de informática, uniformes, 
materiais didáticos, limpeza e para as atividades administrativas e gerenciais.

Nesse programa, as ações inovadoras visam a construção de uma rede de colaboração entre atores 
diversos da sociedade para uma atitude de ajuntamento de esforços. A Prefeitura lançará Editais 
convocando pessoas físicas e jurídicas como igrejas e escolas de cursos livres para oferecerem 
aulas de música, flauta, canto, violão, cultura, artes, pintura, dança, idiomas, desenho, teatro, 
informática, literatura, redação, empreendedorismo, educação financeira, bem como aulas de 
reforço das disciplinas curriculares, como história, geografia, português, matemática, biologia 
etc. E atividades desportivas como futebol, voleibol, basquetebol, natação, handebol e outros, 
que poderão utilizar espaços privados seus ou mesmo conveniar com a prefeitura para usar 
espaços públicos como quadras, campos, centros comunitários, praças e outros.

O projeto Tempo de Aprender oferecerá aos 227 mil alunos da rede municipal, no contra turno, 
atividades complementares para sua formação cidadã e cultural, perfazendo entre 120 e 300 
horas de atividades distribuídas em até 150 dias por ano (50 dias letivos a menos do que os dias 
de aula, necessários para escolha da atividade e matrícula), com atividades diárias de duas ou 
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três horas e mais um lanche no intervalo.

As pessoas físicas e jurídicas que participarem do programa TEMPO DE APRENDER deverão 
estar localizadas a uma distância de até 500 metros da escola e se possível deverão adquirir os 
alimentos para o lanche no mesmo perímetro. Fortalecendo assim a rede comunitária em torno 
do futuro da nossa sociedade: nossas crianças e adolescentes.

Os editais estabelecerão os pré-requisitos e as qualificações necessárias a serem cumpridos 
pelos interessados e definirá a forma como o apoio e as responsabilidades da prefeitura para 
cada ação e proposta conveniada serão entregues.

Esse TEMPO permitirá que os familiares e responsáveis pelos alunos o utilizem para o trabalho 
e atividades de subsistência, ao passo tempo que o aluno usará esse TEMPO para APRENDER, 
construir e fortalecer novas habilidades e atitudes.

Resultados esperados: 
O TEMPO DE APRENDER buscará o compromisso da sociedade com a formação intelectual 
e caráter das crianças e adolescentes, além de fortalecer as relações sociais nos bairros; 
oportunizará às crianças acesso a conhecimento e habilidades diversificadas, desenvolvendo 
nessas atitudes autônomas e relações de amizade para toda a vida.

O TEMPO DE APRENDER das crianças dará tempo para os pais e responsáveis estudarem e 
trabalharem.

O programa TEMPO DE APRENDER oportunizará a prefeitura utilizar os recursos da educação 
para diminuir o brutal déficit de vagas em creches, que se invista em tecnologia e inovação nas 
escolas e no desenvolvimento de métodos de gestão escolar voltados para resultados, dentre os 
quais a melhora nas disciplinas de Português e Matemática da Prova Brasil.

Indicadores de desempenho: 
• Aprovação dos alunos;
• Número de interessados nos Editais;
• Matrículas nas atividades;
• Equipamentos públicos reformados para abrigar essas atividades

Orçamento: 
O orçamento da SEMED estimado para 2017 é de R$ R$ 1.188.502.000,00
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8. JOVENS DE FUTURO

Situação atual
Todo jovem passa por um momento da vida em que as primeiras responsabilidades e angústias 
passam a dividir o tempo com as brincadeiras. É a hora na qual se percebe que os sonhos para 
serem realizados exigem um comportamento responsável, disciplina, esforço, planejamento, 
estudo, trabalho, coragem, autoconfiaça e compromisso pessoal e social. Nas famílias mais 
organizadas e com maior participação em organizações sociais como escolas, clubes e igrejas, 
os  jovens conseguem nos seus pais, parentes e amigos o apoio necessário para adquirir a 
autoconfiança e buscarem as oportunidades da vida.
Oferecer aos jovens oportunidades do primeiro emprego, qualificação e formação profissional 
é criar oportunidades para que as famílias direcionem os jovens para o caminho do bem. 
A Prefeitura de Manaus dispõe atualmente de programas como o Bolsa Universidade, o Bolsa 
Idiomas e o programa de estágio remunerado. 

Descrição
O Programa JOVENS DE FUTURO é o compromisso da Prefeitura em apoiar os jovens que 
têm vontade de estudar, trabalhar, produzir e ter uma vida digna.
O Programa JOVENS DE FUTURO é uma política voltada para a juventude e contemplará o 
aperfeiçoamento dos programas Bolsa Universidade e Bolsa Idiomas e os estágios remunerados 
no Poder Executivo Municipal. 

A Gestão Marcelo Ramos oferecerá 650 vagas além das atuais 1.350. Perfazendo um total de 
2.000 vagas.

Outra ação inovadora do programa JOVENS DE FUTURO será a criação do programa de 
aprendizagem profissional na Prefeitura de Manaus, nos moldes da Lei Federal nº 10.097/2000 
– Lei da Aprendizagem, que oferecerá, já em 2017, 1.000 vagas para o primeiro emprego 
de jovens com idades entre 14 e 24 anos nas diversas áreas de atuação do Poder Executivo 
Municipal.

A Prefeitura de Manaus também irá atuar na intermediação de emprego para jovens nas 
empresas da cidade, sobretudo aquelas situadas no Polo Industrial de Manaus.

Resultados esperados
As ações do Jovens de Futuro objetivam oferecer cidadania à juventude de Manaus por meio de 
oportunidades do primeiro emprego, de qualificação e formação profissional, principalmente 
aos jovens pertencentes às famílias de baixa renda, contribuindo para a redução dos índices de 
desemprego nesse segmento da sociedade e para a oferta de emprego e renda para as famílias 
mais pobres.

Indicadores de desempenho
• Número de estagiários.
• Número de jovens aprendizes.
• Número de bolsistas do Bolsa Universidade 
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• Número de bolsistas do Bolsa Idiomas.

Orçamento
O incremento no orçamento da Prefeitura com a concretização deste projeto será da ordem de 
R$ 1,5 milhão/mês e será custeado pela compensação proveniente da redução das despesas 
com cargos comissionados, hoje estimadas em cerca de R$ 10 milhões mensais.
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9. CENTRAL FACILITA

Situação atual: 
Em nossas conversas, diálogos com as comunidades e empresas, decidimos fazer o Facilita 
Manaus para enfrentar um problema que todos conhecemos:  A Prefeitura de Manaus é um órgão 
“distante” da população e das suas necessidades. Essa distância não é só física, mas também na 
qualidade dos serviços prestados, na velocidade esperada, na transparência dos processos, nos 
custos, gastos e investimentos e principalmente na empatia, ou seja, na forma como entende 
as demandas do cidadão e como se relaciona com esses, tratando as necessidades das pessoas 
como um procedimento burocrático, um documento em tramitação ou na melhor das hipóteses, 
uma oportunidade de praticar o populismo, entregando obras, bens e serviços, muitas vezes 
apenas com fins eleitoreiros e populistas, que não atendem nem às demandas da população 
e nem às políticas públicas aprovadas e constantes no PPA, LDO e LOA. Esta lamentável 
realidade e comportamento está em vários setores da administração pública municipal: no 
transporte coletivo, saúde, segurança, educação, tributação, transparência, limpeza pública, 
ordenamento e tantos outros.

Descrição:
O Facilita transformará imóveis e estruturas físicas já existentes na Prefeitura de Manaus em 
centros administrativos descentralizados da prefeitura que atendem a vários órgãos e as integrará 
por meio de uma gestão transversal. O ponto mais visível desse Projeto será transformar os 
Distritos de Obras, hoje existentes em 13 bairros2 de Manaus em CENTRAIS FACILITA. Um 
local aberto ao contato pessoal humanizado e eficaz para receber e operacionalizar as demandas 
das áreas próximas de cada uma dessas unidades físicas, primeiramente e de forma imediata nas 
seguintes áreas: Obras, pequenos reparos nas escolas e unidades de saúde, Limpeza Pública e 
iluminação pública, e paulatinamente incorporar serviços relacionados ao transporte coletivo, 
acesso ao SINE e a serviços de fomento e regularização de micro e pequenos negócios da 
SEMEF, facilitando a vida das pessoas e principalmente de quem movimenta as economias 
desses bairros e localidades 

Resultados esperados: 
Os distritos de obras não serão só de obras, mas de iluminação e limpeza pública também; 
Evitar que as pessoas precisem se deslocar até as áreas centrais da cidade e às sedes dessas 
secretarias para solicitar serviços, acompanhar pedidos e processos, fazer denúncias, resolver 
problemas e cobrar empenho e respostas; Fazer que problemas simples e corriqueiros como a 
limpeza de um terreno baldio, a troca de lâmpadas de uma rua, praça ou logradouro, conserto 
de uma parada de ônibus, recomposição da calçada de uma praça esteja ao alcance dos olhos 
dos responsáveis, e esses próximos da população, para que a solução seja rápida e a prefeitura 
crie métodos e processos eficientes que garantam a disponibilidade de recursos humanos, 
materiais e financeiros para atender com velocidade a essas demandas; Gerar nos funcionários 

2. O site da SEMINF indicava em maio de 2016 a existência de distritos de obras nos seguintes bairros: São 
José, Santa Etelvina, Cidade de Deus, Petrópolis, Novo Israel, Colônia Antônio Aleixo, Jorge Teixeira, Morro 
da Liberdade, Coroado, Alvorada, Cidade Nova, Compensa e um Central. Contudo, a Lei Delegada N. 20 de 
31/07/2013, apresenta 21 distritos de obras, incluindo também os bairros: Puraquequara, Vila Buriti, Flores, 
Gilberto Mestrinho, Novo Aleixo, Redenção, Tarumã e um no Centro Histórico.  As estruturas já existentes serão 
modeladas para um padrão da Rede Facilita e expandidas durante o mandato, conforme necessidade demográfica 
da população manauara. 
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da prefeitura melhor compreensão e mais compromisso com a solução dos problemas daquela 
comunidade; Aproximar a prestação de serviços e gestão financeira do ente municipal dos 
cidadãos e contribuintes; Aumentar a transparência, participação, responsabilização e eficácia 
do serviço público municipal.

Indicadores de desempenho: 
• Tempo de atendimento às solicitações de manutenção em obras, iluminação e limpeza;
• Grau de satisfação com o atendimento;
• Diminuição do tempo e custo de deslocamento para atendimento;
• Resolução de problemas e número de instruções ligadas ao ordenamento urbano;
• Número de postos de atendimento avançados da SEMEF nessas localidades

Orçamento: 
O orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura está estimado em R$ 352.000.000,00
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10. MEU BAIRRO VIVO

Situação atual: 
A Lei Municipal 1.401 de 14 de janeiro de 2010 divide a cidade de Manaus em 63 bairros. A não 
ser por pequenas obras pontuais realizadas no último ano de governo da atual gestão, a maioria 
dos bairros de Manaus encontra-se em um processo de desordenamento urbano crescente.

Descrição: 
O Programa Meu Bairro Vivo possui dois pilares: 
1. Implementar ações que desencadeiem transformações significativas em todos os bairros de 
Manaus, tornando-os VIVOS; 
2. Construir um projeto Modelo em pelo menos 1 bairro da cidade. Uma obra que mostrará que 
é possível Manaus ter BAIRROS VIVOS, gerando efeito-demonstração para os demais bairros 
e outras cidades.

O programa MEU BAIRRO VIVO consiste na transformação econômica e social, por meio de 
ações nas áreas essenciais de competência da prefeitura, de pelo menos um bairro da cidade 
que esteja fora da zona central, preferencialmente nas Zonas Leste ou Norte. 
Serviços da prefeitura nos Bairros Vivos:

• Planejar a urbanidade do bairro.
• Prover o Bairro de adequada infraestrutura de saneamento básico, pavimentação, calçadas 

e abrigos para aguardar o transporte público.
• Organizar o transporte público integrando-o com soluções adequadas de mobilidade.
• Sistematizar os serviços de limpeza, iluminação pública e sinalização de trânsito, ruas e 

logradouros públicos;
• Instalar uma CENTRAL FACILITA que terá na sua estrutura a gestão descentralizada de 

serviços como infraestrutura, iluminação pública, limpeza pública e atendimento da SE-
MEF.

• Prover o bairro de equipes da SAÚDE EM MINHA CASA, FARMÁCIAS CIDADÃS, es-
colas, unidades de assistência social etc.

• Promover a regularização da posse e propriedade dos imóveis;
• Fornecer assistência técnica para a revitalização e regularização de obras e edificações;
• Intermediar o acesso ao crédito para obras civis de requalificação de imóveis;
• Incentivar a inovação arquitetônica tanto nos logradouros e prédios públicos, quanto nos 

espaços privados, comerciais ou residenciais, valorizando a estética e a funcionalidade ur-
banística do local.

• Oferecer incentivos fiscais com prazos determinados para atrair negócios de médio e grande 
porte que possam servir de âncoras para os consumidores e maior movimento econômico.

• Organizar e estruturar feiras e mercados.
• Identificar, qualificar, instruir e incentivar a formalização dos trabalhadores do comércio 

informal.
• Intermediar a oferta de linhas de crédito como suporte para essa formalização.
• Estabelecer diálogos visando à construção de relações de confiança e de cooperação entre 

comércios de médio e grande porte, bem como entre os micro e pequenos empreendedores.
• Valorizar as áreas verdes, especialmente aquelas próximas a cursos de água, dando a essas 

utilidade e oportunidade para serem parte de um BAIRRO VIVO e produtivo, oferecendo 
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um serviço paisagístico, ou mesmo espaços para pequenas hortas e plantações.
• As escolas do BAIRRO VIVO serão locais de integração social e construção da verdadeira 

cidadania;
• Envolver as agremiações, igrejas e qualquer outras entidades sociais nas ações de integra-

ção escola-sociedade pelo PROGRAMA TEMPO DE APRENDER.
• Organizar ações para que a merenda escolar seja adquirida no próprio bairro.
• Promover chamamentos públicos por meio de EDITAIS para atividades de CULTURA, 

ARTES e ESPORTES e gerar entretenimento da comunidade, especialmente da juventude, 
promovendo a valorização de artistas e de profissões ligadas à saúde preventiva e educação 
física, gerando renda, trabalho, ocupação e alternativas de lazer dentro do próprio bairro.

• Facilitar mecanismos de diálogos e de participação para que essas relações de confiança 
evoluam para uma gestão democrática dos recursos e serviços públicos ofertados – por 
exemplo elegendo diretores de escola, conselheiros tutelares e apontando as prioridades 
para o uso dos recursos públicos.

• Trabalhar com transparência dos custos e resultados.
• Criar por investimento próprio ou PPPs estruturas inovadoras como bibliotecas, parques, 

centros especializados, que se tornem locais para a convivência.
• Envolver a Secretaria de Segurança Pública no que for necessário para a criação de um 

ambiente de paz. 
• Conveniar com a União e o Estado soluções e serviços específicos para esse bairro.
• Procurar financiamentos internacionais para esses projetos.

Resultados esperados: 
• Fortalecimento da economia do bairro, fazendo com que as famílias, empreendimentos e 

poder público gerem negócios na própria comunidade;
• Criação de boas relações de vizinhança, com uma cultura de paz e colaboração baseada na 

confiança e segurança;
• Aumento da confiança no poder público municipal como provedor de serviços que entre-

gam valor para a população;
• Valorização de experiências profissionais diversas como economistas, arquitetos, adminis-

tradores, corretores, profissionais do marketing, publicidade, educação física, saúde, artis-
tas, educação e outros.

• Gerar efeito-demonstração para que habitantes e visitantes do bairro percebam que é pos-
sível o estabelecimento de relações de confiança entre os poderes públicos e entre estes e a 
sociedade para que o bairro e a cidade funcionem adequadamente, amenizando e solucio-
nando problemas que sempre existirão com criatividade, ousadia e união.

Indicadores de desempenho:
• Número de estabelecimentos comerciais abertos na localidade;
• Ruas asfaltadas; 
• Volume de lixo recolhidos;
• Projetos de obras civis autorizados e regularizados;
• Alvarás concedidos;
• Habite-se emitidos;
• Arrecadação de ISS.
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Orçamento: 
As ações integrantes deste projeto serão custeadas com os orçamentos das SEMINF, SEMULSP 
e IMPLURB, cuja estimativa para 2017 é de R$ 590.000.000,00
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11. CINTURÃO VERDE E MEIO AMBIENTE

Situação atual:
Dividimos os desafios ambientais da cidade de Manaus em dois grandes blocos de desafios, 
classificados pela característica territorial: O Cinturão Verde que cerca a área urbana do 
município; e os problemas ambientais da área urbana da cidade.

Manaus possui 11.455,38 Km2, contudo, sua área urbana está circunscrita em apenas 9% deste 
território. Considerando, a localização privilegiada da cidade na Amazônia, essa localização 
impõe questões ambientais complexos que desafiam à gestão da Metrópole Manaus.
A área urbana de Manaus está cercada pela chamada área de transição, que aqui chamaremos de 
Cinturão Verde, território, que enfrenta a ausência dos serviços públicos da Prefeitura, Estado 
e União, como se as responsabilidades desses entes estatais se restringissem à área urbana do 
município. Por outro lado, a cidade com mais de 2 milhões de habitantes, se caracteriza por 
um crescimento desordenado e não planejado, que reúne graves problemas ambientais que não 
podem ser ignorados. 

Descrição:
A Prefeitura de Manaus deve se comprometer institucionalmente em atuar como a grande 
viabilizadora de bens e serviços públicos para os cerca de 400.000 manauaras de todas as 
idades que habitam, trabalham, frequentam ou exploram economicamente o CINTURÃO 
VERDE do município.

Aquilo que for da competência da prefeitura, como infraestrutura, planejamento urbano, saúde 
básica, educação fundamental, transporte coletivo, assistência social e desburocratização dos 
serviços públicos deve ter garantido o empenho de que esses serviços sejam descentralizados da 
área urbana, alcançando e expandindo paulatinamente essas regiões, ao passo, que a estrutura 
da Prefeitura deve agir proativamente acionando e se colocando à disposição dos órgãos das 
Administrações do Estado e da União para que em conjunto esses também façam chegar nessas 
áreas e a essas populações os serviços de suas responsabilidades e competências.
As políticas e ações implementadas serão voltadas para as áreas e populações que nelas 
habitam, sejam “sitiantes”, moradores ou produtores rurais, levando em consideração as 
empresas, proprietários de terras e os demais entes da federação e procurando construir 
diálogos, compromissos e ações que atendam às necessidades desses e aos interesses da cidade 
como um todo.

Não obstantes aos problemas do Cinturão Verde é necessário que a Prefeitura organize sua 
estrutura e processos para combater, amenizar e solucionar os problemas ambientais da área 
urbana da cidade de Manaus, como desmatamento em virtude de invasões, fragmentação das 
áreas de floresta, falta de planejamento, poluição dos cursos de água, pouca arborização, coleta 
seletiva de resíduos sólidos e a precarização dos serviços públicos para diminuição da poluição 
e degradação ambiental.

Resultados esperados: 
• Geração de emprego e renda; 
• Criação de áreas públicas e privadas para o lazer (parques) e atividades educacionais com 
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viés ecológico; 
• Aumento da Produção de itens agropecuários, do cultivo de frutas e hortaliças e de alimen-

tos, em localização vantajosa para o transporte, deixando-os mais frescos, baratos e com 
menor custo ambiental;

• Formalização das atividades econômicas, por meio da regularização das propriedades, per-
mitindo a organização e o fomento da produção e do comércio,  preferencialmente de modo 
colaborativo ou cooperado e em articulando os produtores rurais com a gestão e organiza-
ção das feiras e mercados. 

• Preservação dos mananciais de água que abastecem a cidade, bem como as cabeceiras e 
afluentes dos rios que cortam a área urbana; 

• Amenizar os efeitos da especulação imobiliária, combatendo a grilagem de terras e a degra-
dação de áreas verdes e reservas, promovendo o planejando o uso do solo;

• Organizar, intermediar e oferecer assistência técnica para a produção; 
• Ordenar atividades extrativistas e de Mineração; 
• Ordenar a coleta e o tratamento de Lixo e diminuir as queimadas.
• Incentivar a coleta seletiva e a reciclagem;
• Despoluir igarapés e dar uso racional e social às margens desses cursos de água, incluindo-

-os na vida social dos seus habitantes;
• Melhorar a arborização da área urbana;
• Promover a recuperação e uso inteligente dos fragmentos de florestas da área urbana.

Indicadores de desempenho: 
• Diminuição dos focos de queimada;
• Formalização de empresas
• Arrecadação de ICMS e ISS
• Regularização de lotes de terra
• Quantidade de produção de itens agropecuários

Orçamento:
O orçamento atual da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, pela última 
revisão do PPA, para o ano de 2017 é de R$ 24.100.000,00 
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12. PROTEÇÃO ANIMAL

Situação atual
Os serviços da Prefeitura de Manaus para famílias com animais domésticos, resume-se hoje às 
castrações oferecidas pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), cuja capacidade é limitada. A 
Prefeitura de Manaus possui dois “castramoveis” que terminaram por serem fixos, um instalado 
na zona norte e outro na zona leste. O atendimento nesses postos de serviços é decepcionante, 
pois os servidores ali alocados estão sobrecarregados e sentem-se desvalorizados, trabalhando 
com recursos limitados e insuficientes. O tempo médio de espera no CCZ-SEDE é seis meses 
para conseguir uma castração, nos “castramoveis” de dois a três meses.

Descrição:
A Prefeitura de Manaus será responsável pelo controle populacional de cães e gatos.
A solução definitiva para a reduzir o aumento populacional de cães e gatos domiciliados é a 
castração em larga escala, diferente do que acontece hoje. A proteção aos animais domésticos 
terá duas ações prioritárias: a castração nos bairros; e a criação do Departamento de Bem-
estar animal dentro da estrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
(SEMMAS) para gerenciar os serviços relacionados aos animais de rua e às famílias que os 
adotaram.

Para a Castração nos bairros será necessário a organização e estruturação inicial do serviço com 
alocação de recursos, funcionários, veterinários e uso da informatização para o agendamento 
pela internet e gestão da distribuição e entrega de medicamentos do pós-operatório, além de 
campanhas de conscientização sobre posse responsável e os benefícios da castração.

O Departamento de Bem-Estar Animal dentro da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
(SEMMAS) objetiva tratar os animais não mais como vetores de doenças, mas de forma 
respeitosa como um ser vivo que merece a atenção do poder público municipal.

Resultados esperados: 
• Diminuir e controlar a população de animais; 
• Reduzir zoonoses, pois castrar os animais é questão de saúde pública;
• Melhorar a gestão, coordenação e execução dos serviços de proteção animal;
• Criar expertise e serviços que permitam ao departamento ser sustentável financeiramente;
• Executar ações integradas de proteção, defesa e bem estar animal;
• Promover programas contínuos de educação ambiental específicos para a proteção e bem-

-estar animal no Município; 
• Orientar e supervisionar outros órgãos a respeito da proteção e bem estar animal;
• Divulgar para a comunidade, por meio de relatórios periódicos, as ações de proteção e bem-

-estar animal;
• Promover ações com outros órgãos da administração direta e indireta;
• Promover parcerias, convênios ou outras formas de cooperação técnica entre as unidades 

da administração direta e indireta com órgãos de outras esferas e Instituições de Pesquisa e 
Ensino, visando ao correto manejo e trato com a fauna silvestre e doméstica;

• Estabelecer parcerias, convênios e acordos de cooperação técnica com universidades, facul-
dades, institutos de pesquisa, terceiro setor e iniciativa privada a fim de proteger, preservar 
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e promover o bem-estar dos animais;

Indicadores de desempenho: 
• Castrações realizadas
• Bairros atendidos pelos castramóveis
• Serviços agendados pela internet e atendidos
• Parcerias firmadas pelo departamento de bem-estar animal
• Número de zoonoses registradas nas unidades de saúde

Orçamento: 
O orçamento da SEMSA estimado para 2017 é de R$ 877.111.000,00
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13. HABITAÇÃO

Situação atual
Ao longo das últimas décadas, Manaus têm sofrido os efeitos do crescimento desordenado, 
fruto do aumento populacional e da ausência de políticas públicas consistentes, seja da esfera 
estadual ou municipal.

A previsão dos gastos da Prefeitura de Manaus com habitação em 2016 é de R$ 5.153.000,00 
em ações de regularização fundiária e construção de 2.250 unidades habitacionais, fato que até 
o presente momento não há indícios de que possa ser executado.

Descrição
A prefeitura de Manaus não pode se afastar da responsabilidade de executar uma política 
consistente de habitação, essa é uma competência concorrente do município. A MUDANÇA 
PARA TRANSFORMAR exige que a Prefeitura de Manaus tenha um papel ativo no 
planejamento e na execução de uma política habitacional, que se dedique a diminuição do 
déficit habitacional da cidade. 

A atenção para habitação será no sentido de prover assistência e intermediar soluções para 
aquelas famílias que estão em habitações precárias (domicílios improvisados ou casas que 
não sejam de alvenaria ou madeira emparelhada), mapear os moradores em áreas de risco 
e agir para combater o adensamento excessivo de domicílios locados, o ônus excessivo das 
famílias com aluguéis e a coabitação familiar. A Prefeitura se integrará à gestão de políticas 
nacionais e estaduais, como o Programa Minha Casa Minha Vida, que, em boa parte do Brasil, 
é cogerenciado pelos municípios, mas que em Manaus ocorre com parceria predominante da 
União com o Estado. 

A Prefeitura usará sua estrutura de geoprocessamento para organizar-se junto com atores da 
sociedade, como o conselho regional de arquitetura, faculdades, instituto de arquitetos do Brasil 
e outras instituições para proverem em parceria serviços de assistência técnica à moradia. 
Pois, morar com dignidade é direito de todos e a Lei Federal 1.888/2008 orienta e permite a 
operacionalização da assistência técnica à moradia para famílias de baixa renda. 

A Prefeitura buscará recursos no Governo Federal e em organismos internacionais para 
fomentar projetos habitacionais consistentes e transformadores da realidade da cidade.

Resultados Esperados
• Tratar o problema da habitação de forma sistêmica e transversal com as questões de plane-

jamento urbano, mobilidade, infraestrutura dos bairros, etc.
• Integrar definitivamente a estrutura da prefeitura com as políticas habitacionais da União e 

do Estado. 
• Cadastrar, atualizar e mapear as habitações precárias.
• Mapear as habitações em áreas de risco
• Utilizar as ferramentas de Tecnologia da Informação e Geoprocessamento para combater o 

Déficit Habitacional. 
• Liderar atores diversos da sociedade para oferecer assistência técnica à moradia. 
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• Buscar recursos no Governo Federal e em organismos internacionais para os programas 
habitacionais.

Indicadores
• Número de unidades habitacionais construídas.
• Número de ocorrências de invasões.
• Áreas de risco mapeadas e georeferenciadas.
• Famílias com habitação precária cadastradas.

Orçamento
Para o ano de 2016, a previsão dos gastos da Prefeitura de Manaus com habitação em 2016 é 
de R$ 5.153.000,00. Portanto, há a necessidade de se buscar recursos externos ao orçamento 
e de tratar essa questão de forma transversal, com o programa Inteligência, Controle e 
Geotecnologia.
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14. SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA  
PÚBLICA

Situação atual: 
A Limpeza Pública e o Saneamento Básico são desafios extremamente complexos pelo tamanho 
do território e da população de Manaus.  Contudo, o impacto que esses serviços causam na 
saúde e bem-estar da população exige um aperfeiçoamento contínuo.

É preciso que a Prefeitura de Manaus mantenha uma relação transparente com sua população, 
esclarecendo o tamanho dos problemas, informando os custos das soluções e envolvendo a 
sociedade em soluções compartilhadas.

Neste cenário é sabido que o poder público se dedicou a expandir a rede de abastecimento de 
água. Mas os episódios recentes indicam que as operações nesse setor precisam de maiores 
investimentos na manutenção, acompanhamento e fiscalização por parte do poder concedente 
e das agências reguladoras.

Dados preliminares demostram que a quantidade de lixo coletado em Manaus diariamente 
é superior a 2.800 toneladas, por meio de operações que envolvem cerca 650 garis, 340 
motoristas e operadores de máquinas e 780 pessoas de apoio e pessoal administrativos, com 
cerca de 95 caminhões coletores, 50 caminhões basculantes e 25 tratores e máquinas diversas. 
Essas operações custam mais de R$ 17.450.000,00. Some-se a isso, a aproximação da exaustão 
da capacidade do atual aterro sanitário da cidade, cuja capacidade se esgota em 2021.

É sabido, que hoje muitas localidades, especialmente na periferia da cidade, não possuem coleta 
de lixo organizada em virtude da buraqueira, isto é, da falta de condições para que o caminhão 
de lixo a alcancem. Também não há sistematização da coleta de lixo e nem fiscalização e 
campanhas da preservação dos igarapés, rio e cursos de água, tampouco das áreas de florestas 
urbanas. A coleta seletiva também é insignificante diante do seu potencial.

A existência de rede de tratamento de esgoto permanece sendo o maior desafio a ser enfrentado 
pela cidade de Manaus. Ranking do Saneamento, publicado pelo Instituto Trata Brasil informa 
no seu relatório de 2012 que apenas 27,49 do esgoto produzido em Manaus passa por algum 
tipo de tratamento, serviço que atinge apenas cerca de 10% da população da cidade. Esse 
problema impacta diretamente na saúde da população, especialmente das crianças. E impacta 
diretamente o meio ambiente, especialmente os nossos rios e igarapés que recebem esses 
dejetos.

Descrição: 
A gestão Marcelo Ramos cobrará a concessionária de água e atuará incentivando que que 
a agência reguladora desse serviço seja proativa e eficaz na manutenção periódica dos 
equipamentos e instalações utilizadas para a oferta de água. 

O município e empresas concessionárias passaram a ter metas públicas para a expansão da rede 
de tratamento de esgoto.

No que tange a coleta de lixo: a gestão de Marcelo Ramos trabalhará com metas crescentes de 
coleta de lixo urbano, e buscará soluções criativas para a coleta seletiva e auxiliará no que for 
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necessário para a busca da solução que substituirá o atual aterro sanitário, com quem precisa 
haver diálogo crescente para que ele por exemplo consiga distribuir a energia que ali é gerada.
Os programas de infraestrutura trabalharão de forma integrada para ao passo que as obras de 
infraestrutura forem implementadas nos bairros, os serviços de saneamento sejam instalados 
de maneira transversal, concomitante e sistêmica.

Resultados esperados: 
• Fiscalizar a concessionária de água acerca da manutenção dos equipamentos e instalações 

utilizadas nesse serviço.
• Interação com a agencia reguladora do estado para acompanhar o desempenho da conces-

sionária de água. 
• Estabelecer metas públicas para a expansão da rede de tratamento de esgoto a serem feitas 

pela prefeitura e pela concessionária.
• Estabelecer metas crescentes de coleta de lixo urbano e de coleta seletiva.
• Iniciar os diálogos e estudos para até o final do mandato ter uma solução para a substituição 

do atual aterro sanitário.
• Implementar uma gestão transversal e sistemática na qual as obras de infraestrutura ocor-

ram concomitantemente à expansão dos serviços de saneamento básico.

Indicadores de desempenho:
• Volume de resíduos domiciliares coletados.
• Volume de resíduos de coleta seletiva recolhidos.
• Número de Residências com tratamento de esgoto.
• Diminuição dos registros de diarreia na rede de atendimento de saúde do município.

Orçamento: 
As ações integrantes deste projeto serão custeadas com os orçamentos da SEMULSP cuja 
estimativa para 2017 é de R$ 262.934.000,00.
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15. ZONA FRANCA DO POVO DE MANAUS

Situação atual: 
Esta é a maior e mais bem estruturada política de desenvolvimento econômico da União na 
Região Norte do Brasil.

Sem considerar os efeitos positivos na atividade comercial e no setor agropecuário, que também 
são incentivados pelo Modelo Zona Franca de Manaus, a vertente mais bem sucedida deste, o 
Polo Industrial de Manaus (PIM) é responsável por cerca de 50% da arrecadação do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) e 50% da arrecadação do ICMS do Estado do Amazonas, no qual o 
Município de Manaus tem participação garantida constitucionalmente no montante arrecadado 
no seu território. 

A atual gestão da Prefeitura de Manaus não só recebe os benefícios e as responsabilidade dessa 
política de forma passiva, como vem se portando mais como uma fonte de conflitos do que de 
soluções e fez quase nenhum esforço para se unir aos atores produtivos e encarar os desafios da 
infraestrutura e das atividades econômicas do Modelo ZFM com seriedade, profissionalismo, 
empreendedorismo e competência.

A atual gestão não foi capaz de construir uma relação de parceria e colaboração para a grande 
oportunidade que essa política possibilita para a construção de uma relação institucional e 
política próspera entre Prefeitura de Manaus com as empresas do Polo Industrial de Manaus 
(PIM), SUFRAMA e seu Conselho de Administração, MDIC, Governo do Estado do Amazonas, 
MCTI e outros. 

Descrição: 
O Programa ZONA FRANCA DO POVO DE MANAUS é o compromisso da Prefeitura de 
não continuar de costas para o Polo Industrial de Manaus (PIM). Pelos empregos diretos e 
indiretos, por ser a ZFM o lugar onde a prefeitura mais arrecada recursos, o PIM não pode ter 
aquela cara de abandono, por que é de lá que vem os recursos para se fazer mais nas outras 
áreas da cidade.

A Gestão de Marcelo Ramos se compromete: 

• Ter um papel ativo, respeitoso e responsável junto ao MDIC, SUFRAMA e SEPLAN para 
atrair novas empresas e investimentos, oferecendo por exemplo terrenos e infraestrutura 
adequada.

• Criar uma área de expansão do Distrito Industrial em terras do município e estudar a con-
cessão de incentivo fiscais temporários no IPTU e ISS buscando como contrapartidas a 
contratação de jovens e a abertura de vagas em creches.

• Estudar a concessão de incentivos para o ISS dos transportes particulares de trabalhadores 
e destinar espaço público para esses ônibus e micro-ônibus esperarem a hora das rotas de 
saída em locais perto das fábricas, com segurança e serviços, sem precisar voltarem para 
suas garagens, aliviando o trânsito.

• Um novo projeto urbanístico para o PIM, transformando aquele espaço, em um lugar com 
iluminação, paisagismo, trânsito organizado, incentivar a instalação de espaços empresa-
riais como shoppings, galerias, prédios de escritórios e consultórios, restaurantes, calçadas, 
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ciclovia, residências e áreas de convivência. Tornando o Distrito Industrial um lugar que 
atraia investimentos, não por que é asfaltado, mas porque é moderno e proporciona eficácia 
e menor custo para as empresas. 

• A Prefeitura de Manaus não pode fugir de sua responsabilidade com a ZONA FRANCA DO 
POVO DE MANAUS.

Resultados esperados: 
• Criar e organizar uma estrutura profissional para acompanhar e colaborar com as demandas 

do PIM; 
• Criar e construir um clima institucional de colaboração e confiabilidade entre Município e 

PIM; 
• Criar políticas para manter e motivar os empreendimentos existentes a ampliarem sua atua-

ção local e atrair novos e importantes investimentos na indústria e serviços; 
• Atuar de forma autônoma na construção de relações de confiança com o Estado, Suframa 

e União; 
• Aumentar atividade econômica no setor industrial e de serviços, aumentando os níveis de 

emprego e a arrecadação do ICMS e do ISS. 

Indicadores de desempenho: 
• Arrecadação do ISS ligada às atividades do PIM;
• Arrecadação do ICMS ligada às atividades do PIM;
• Reuniões com investidores;
• Diminuição de número de acidentes de trânsito;

Orçamento: 
As ações integrantes deste projeto serão integradas às finalidades da Secretaria Municipal 
de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, cujo orçamento estimado para 2017 é de R$ 
24.600.000,00
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16. MICROS E PEQUENOS EMPRESÁRIOS 

Situação atual:
Acompanhando a atividade econômica do comércio e serviços já existente nos bairros, há os 
trabalhadores do comércio informal. Esses trabalhadores são os mais desprotegidos dentro 
da atividade comercial, pois não possuem segurança para executarem suas atividades, que 
ocorrem muitas vezes em espaços públicos, sem proteção contra chuvas, sol, vento, poeira, 
e também não possuem seguridade social, estando descobertos em caso de doenças e sem 
perspectiva de aposentadoria por idade, tempo de serviço ou invalidez. Tampouco podem 
acessar financiamentos para seus negócios, além de serem vítimas potencialmente mais frágeis 
de agentes públicos corruptos e mal-intencionados, criminosos e da marginalidade local. 
Muitas vezes, a forma como esses trabalhadores executam suas atividades comerciais também 
apresentam riscos para os  consumidores, pois seus produtos e serviços não possuem garantia 
e tampouco seus empreendimentos estão estabelecidos em um local fixo ou pré-determinado. 
Contudo, essa é uma realidade da economia brasileira, e muito comum na economia manauara.

Descrição: 
Este projeto também está dentro do Programa Meu Bairro Vivo. Este projeto e atuará nos 
bairros de maior concentração de atividade comercial informal. A Prefeitura identificará com 
base no diálogo e na confiança as pessoas que exercem a atividade comercial ou a prestação 
de serviços de maneira informal e oferecerá a elas instruções e qualificações básicas sobre: 
gestão comercial, normas sanitárias, viabilidade econômica, por meio de cálculos financeiros 
básicos de custos e previsão de vendas, além de técnicas de vendas e marketing e atividades 
de bancarização; facilitará a formalização das atividades, viabilizando, caso seja do interesse 
deles, o acesso a financiamentos; e criará em sua gestão, sistemáticas que priorizarão as 
compras públicas dessas micros e pequenas empresas, dando a essas a oportunidade de se 
organizarem para crescerem. 

A prefeitura tomará para si o desafio de organizar as atividades de vendas nos espaços públicos 
como calçadas, praças, terminais de ônibus, abrigos, etc., deixando essas livres para gerar maior 
conforto aos usuários, mas também oferecendo estruturas para o trabalho cooperado e ordenado 
por meio de feiras semanais, mercados volantes com acesso e participação democráticos. 
A prefeitura deve ser interlocutora e provocadora de instituições que têm expertise nessas 
situações como o SEBRAE, bancos, agências de fomento, cooperativas, etc.

Resultados esperados:
• Qualificação dos trabalhadores do comércio informal, motivando-os para a formalização, 

bancarização, acesso ao crédito e financiamento, possibilitando o crescimento do negócio 
para micro e pequena empresa; 

• Geração de emprego e renda; 
• Promover a qualificação e a cidadania; 
• Ordenar o movimento econômico e comercial dentro dos próprios bairros, diminuindo a 

necessidade de viagens longas em áreas urbanas; 
• Aumentar a sensação de segurança; 
• Valorização do sentido de vizinhança e de comunidade; 
• Contribuir para a limpeza pública; 
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• Fomentar a criação de uma cultura empreendedora, de associativismo e de responsabilidade 
social e de ordenamento do uso dos espaços públicos;

Indicadores de desempenho: 
• Trabalhadores do comércio informal formalizados;
• Pessoas qualificadas e treinadas;
• Número de financiamentos concedidos;
• Níveis de adimplência dos financiamentos concedidos;
• Volume de compras públicas de pequenas e microempresas;

Orçamento:
As ações deste projeto serão custeadas com recursos do Fundo Municipal de Fomento a Micro 
e Pequena Empresa – FUMIEQ, estimados em R$ 14.867.000,00 para 2017.
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17. VISITA MANAUS

Situação atual:
Apesar do patrimônio histórico e natural da cidade e dos grandes eventos esportivos que recebeu 
e do reconhecido potencial turístico, Manaus tem sofrido com a falta de visão estratégica 
para este setor. Caracterizado por investimentos equivocados em propaganda e publicidade; 
negociações mal sucedidas com agências emissoras de turistas e empresas de aviação; 
Diálogos descoordenados e inconsistentes; parcerias fracas, desiguais e descompromissadas 
com agências federais, do Estado do Amazonas e dos municípios da área de influência da 
capital;  falta de diálogo e de uma agenda de compromissos mútuos com empresários que 
possuem investimentos locais e profissionais que atuam no setor; excessiva politização e pouca 
autonomia dos gestores públicos da área;  

Outro problema que precisa ser enfrentado é o fomento de ações que possam dar ainda mais vigor 
para investimentos já realizados, mas sem o planejamento de longo prazo, como a recuperação, 
restauração e requalificação de prédios e espaços públicos da Cidade, especialmente do Centro 
Histórico, mas que não conseguem estabelecer uma rotina de prestação de serviços contínuos 
e de qualidade;

Descrição:
Uma atuação profissional, proativa e interligada com o Projeto a “ZFM é de Manaus”, criando 
metas para atrair para a cidade eventos ligados aos setores de atuação das industrias, empresas 
e microeconomias aqui instaladas. Atuar na organização de serviços fundamentais ao turismo 
como a oferta organizada de serviços de taxi nos portos e aeroportos, oferecendo segurança 
ao visitante; organização das linhas de ônibus que atuam especificamente ligando o aeroporto 
ao Centro da cidade; fazer com que os postos de “informações turísticas” funcionem com 
regularidade, com pessoal qualificado e material adequado; Relação transparente e aberta 
com profissionais e empresas do setor, estabelecendo compromissos e metas possíveis; Uma 
atuação transparente, proativa e autônoma do Conselho Municipal de Turismo; Fomentar além 
do turismo de eventos, a economia criativa local, valorizando a cultura local e os espaços e 
prédios públicos já requalificados para a geração de emprego digno e de qualidade, fomentando 
o turismo, a cultura e o esporte.

Resultados esperados:
Manaus retomará o papel de um destino viável para eventos ligados aos negócios aqui instalados, 
como injeção plástica, metalúrgico, duas rodas, bicicletas, ciclomotores, eletroeletrônicos, 
biotecnologia, exploração hídrica, pesca, educação, comércio exterior, logística, navegação, 
cultura e outros. Os prédios públicos na área central da cidade deixarão de ser apenas fachadas 
reformadas de portas fechadas, para serem palcos de atrações culturais capazes de gerar renda, 
oportunidades de negócios. 

Indicadores de desempenho: 
• Número de eventos realizados na cidade;
• Taxa de ocupação de quartos de hotéis;
• Arrecadação de ISS em serviços de hospedagem;
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Orçamento: 
As ações integrantes deste projeto serão custeadas com recursos da MANAUSCULT, cujo o 
orçamento estimado para 2017 é de R$ 27.374.000,00

47



18. ESPORTES

Situação Atual
A Prefeitura de Manaus destinou neste ano de 2016 R$12.527.000,00 no programa Promoção 
de Esporte e Lazer da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL. A maior 
parte destes recursos foram destinados a reforma, construção e ampliação das instalações de 
esportes e lazer (R$ 3.656.000,00), outra parte para o pagamento de bolsas à atletas de alto 
rendimento (R$ 2.900.000,00), incentivo a eventos de esporte e lazer (R$ 2.990.000,00) e à 
construção de academias ao ar livre (R$ 1.995.000,00).

Descrição:
O entendimento é que deve haver a priorização da democratização do uso dos recursos públicos 
para a promoção da prática desportiva comunitária. 
A construção e manutenção das áreas de esporte e lazer devem ser ampliada e as atividades 
desportivas comunitárias devem ser apoiadas por ações da secretaria da área, promovendo a 
integração das pessoas, crianças, jovens e adultos em eventos democráticos, inclusivos que 
promovam o hábito da prática de esportes como forma de convivência social e de incentivo à 
saúde.  

Resultados Esperados
• Construção de novas áreas, como campos de futebol, quadras poliesportivas e áreas de lazer 

para a prática de esportes.
• Manutenção dos espaços públicos para a prática desportiva.
• Promoção de eventos para que as pessoas pratiquem esportes de forma comunitário e não 

para que sejam apenas expectadores.
• Envolvimento de crianças, jovens e adultos na prática desportiva.
• Promoção da prática esportiva, principalmente, na idade adulta como forma de manter a 

saúde física e mental proporcionando um envelhecimento saudável.
• Fomentar o emprego e trabalho autônomo de profissionais ligados à prática de esportes 

como profissionais de educação física, fisioterapeutas e instrutores esportivos qualificados.
• Apoio às ligas desportivas para eventos que envolvam as pessoas na prática do desporto.
• Envolvimento das pessoas no cuidado e manutenção dos espaços públicos.
• Aquisição de material para a prática desportiva.

Indicadores de desempenho
• Número de equipamentos construídos
• Número de equipamentos reformados

Orçamento:
As ações para o Esporte contam com um orçamento para o ano de 2017, previstos pelo PPA, 
que perfazem R$ 19.442.000,00
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19. CULTURA

Situação atual: 
Manaus é a metrópole da Amazônia Ocidental e deveria agir como tal em suas políticas 
públicas voltadas para a cultura. Contudo, a cidade não tem uma Lei de Incentivo à Cultura, 
que poderia gerar mais autonomia aos artistas locais. Manaus está fora do Sistema Nacional 
de Cultura e acaba por não receber os recursos diretos do Fundo Nacional de Cultura por não 
ter aprovado o Plano Municipal de Cultura, já elaborado. Apesar de oportunizar alguns editais 
para atividades culturais, os espaços públicos da cidade continuam esvaziados de vida cultural 
e de movimentos culturais de qualidade para cidadãos de todas as idades. Não proporcionando 
à população conhecer e vivenciar as diversas manifestações culturais e linguagens artísticas 
que existem na cidade e distanciando os artistas dos palcos e público.

Descrição: 
Em primeiro lugar é necessário deixar claro o entendimento de que nossa equipe entende 
que aqueles que produzem bens e serviços culturais são trabalhadores, sejam estes músicos, 
artistas plásticos, produtores culturais, roteiristas, artistas visuais, atores, designers, poetas 
ou de qualquer outra área da indústria cultural e da indústria criativa. Portanto, fomentar as 
atividades culturais na cidade é fomentar a geração de emprego, trabalho e renda.

Um segundo ponto a ser levado em consideração é o aspecto metropolitano da cidade de 
Manaus, que como toda metrópole tem, dentre outras, duas características: ela atrai para si 
movimentos culturais da região em que está instalada e estabelece relações diversas de conexão 
e troca de informações com pontos muito além de suas fronteiras e das próprias fronteiras 
nacionais.

Manaus é um ponto de convergência para onde flui uma imensa diversidade de movimentos 
culturais regionais e locais de toda a Amazônia Ocidental. Por outro lado, é também por Manaus 
que boa parte da população dessa região acessa a produtos e serviços culturais nacionais e 
globais. Esse ambiente criativo, deve ser visto como uma oportunidade de promover a cultura 
local e de dinamizar o setor, por meio, de oferta variada de bens e serviços culturais. 

Nesse sentido a Cultura como política pública municipal na Gestão Marcelo Ramos será 
objeto para a prática de políticas que tenham dois sentidos: (1) fortalecimento de um setor 
econômico; E (2) incluir no foco de suas ações os movimentos de cultura popular como os 
folguedos juninos, grupos de danças folclóricas, da cultura afro-brasileira, da cultura indígena, 
movimentos carnavalescos e fanfarras.

Resultados esperados: 
• Revisão, Atualização e Aprovação do Plano Municipal de Cultura.
• Proposição e Aprovação da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.
• Inclusão do município de Manaus no Sistema Nacional de Cultura.
• Estabelecimento de parcerias com os movimentos de cultura popular como os folguedos 

juninos, grupos de danças folclóricas, da cultura afro-brasileira, da cultura indígena, mo-
vimentos carnavalescos e fanfarras, no sentido de promoção da cultura e da geração de 
trabalho e emprego.
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Indicadores de desempenho: 
• Participação dos interessados nos editais e chamamentos públicos;
• Montante do Fundo Municipal de Cultura
• Números de convênios e PPPs firmadas

Orçamento: 
As ações integrantes deste projeto partirão do orçamento destinado à MANAUSCULT, cuja 
estimativa para 2017 é de R$ 27.374.000,00
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20. PARTICIPAÇÃO 

Situação atual: 
A situação atual é que a prefeitura de Manaus é administrada “de costas” para os cidadãos e 
contribuintes. Os mais de 4 Bilhões de reais, que compõem o orçamento anual do município 
de Manaus são gastos em despesas e contratos que na maioria das vezes não entregam VALOR 
aos cidadãos. Por outro lado, esses não têm como opinar sobre a forma como gostariam de 
ver esses recursos aplicados, nem tampouco conseguem acompanhar o uso dos mesmos. 
Além de uma ouvidoria com funcionamento precário, dedicada a atividades midiáticas e 
tratando de assuntos fora de sua competência, do baixo nível de transparência da prefeitura, 
da dificuldade de acesso a informações da administração, especialmente de forma eletrônica, 
outro grave problema de ineficácia é a forma como são usados os principais meios de diálogo 
e de participação da sociedade brasileira que são os conselhos municipais de políticas públicas 
e direitos, que em Manaus funcionam ou de maneira precária, ou de forma parcial, atendendo 
mais aos interesses da gestão atual do que os do município e sociedade, ou de forma onerosa 
e ineficaz e, principalmente, que funcionam na escuridão, na opacidade e sem transparência. 
Suas agendas não são divulgadas nem suas reuniões, pautas, atas, membros nomeados, decisões 
e seus custos. Quando o são, essa publicidade é feita de forma a dificultar o acesso não só às 
informações, mas a própria participação do cidadão. Para quem não conhece, segue a lista de 
alguns dos conselhos de políticas e direitos do município e seu custo aproximado:

• Conselho Gestor do Fundo Municipal de Apoio à Cultura Artística (R$ 77.924,00);
• Conselho Municipal de Desportos e Fundo Municipal de Desenvolvimento esportivo (R$ 

17.000,00)
• Conselho Municipal de Educação
• Conselho Municipal de Alimentação Escolar
• Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza-

ção dos Profissionais da Educação (FUNDEB) (R$ 9.729,00)
• Conselho Municipal de Gestão Estratégica/ Casa Civil (R$ 116.000,00)
• Conselho Municipal de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente / Conselhei-

ros tutelares (R$ 116.947,00)
• Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA (R$ 13.823,00)
• Conselho Municipal de Turismo (24 conselheiros, 12 órgaos representados, custos não 

identificados)
• Conselho Municipal de Direitos Humanos
• Conselho Municipal Antidrogas
• Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
• Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
• Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Descrição:
Este projeto parte de um dos princípios fundamentais que direcionam esse Plano de Governo e 
que regerá o Governo Marcelo Ramos que é a do diálogo com a sociedade, pois deste surgiram 
as diretrizes e projetos desse plano. Deste diálogo ampliado que surgirão os Programas de 
Governo do Plano Plurianual 2018-2021 e as ações que constarão nas Leis de Diretrizes 
Orçamentárias e nas Leis Orçamentárias Anuais, primeiramente, por que há o entendimento 
de que a Prefeitura de Manaus liderará um projeto de transformação da cidade de Manaus, em 
conjunto e de mãos dadas com a sociedade civil, que será avaliada ao final em uma prestação 
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de contas, também baseada no diálogo com a sociedade. Todas as ações da Prefeitura de 
Manaus buscarão entregar VALOR aos cidadãos. A fim de reconhecer o que gera valor aos 
cidadãos, o que facilita a vida das pessoas e o que faz render os recursos arrecadados em 
impostos, a prefeitura estruturará seus canais de comunicação com a sociedade já existentes, 
como a ouvidoria, o uso das mídias sociais na internet, os canais tradicionais como telefones 
e sites de forma eficaz e buscará dar voz e se empenhará em amplificar a voz da comunidade 
no seio do serviço público via processos conferencistas tanto para políticas locais, quanto 
sobre recursos de políticas nacionais transferidas ao município. Dentre todas essas ações, a 
principal mudança será na organização, funcionamento, eficácia e transparência dos conselhos 
de políticas públicas e de direitos já existentes no município. Esses serão ativos, abertos à 
população, organizados para ouvir e para prestar contas e principalmente serão transparentes, 
com membros, pautas, agendas, atas, resultados e conquistas públicos e divulgados.

Resultados esperados
• Os resultados esperados desse projeto são políticas públicas e ações elaboradas e executa-

das em conformidade com os anseios da população, resultando no que a população realmen-
te deseja para o transporte público, segurança, saúde, educação e para o desenvolvimento 
econômico e social da cidade; 

• Peças orçamentárias (PPA, LDO, LOA) adaptadas a essas demandas; 
• Criar mecanismos de acompanhamento das solicitações feitas à prefeitura; 
• Melhorar o atendimento e aperfeiçoar o uso e os serviços da ouvidoria; 
• Tornar os conselhos organismos eficazes, motivantes, úteis e, principalmente, públicos e 

transparentes; Colaborar para que a população receba serviços e bens com Valor da Admi-
nistração Pública Municipal.

Indicadores de desempenho: 
• Conferências municipais realizadas
• Processos respondidos pela ouvidoria
• Acessos e encaminhamentos via redes sociais
• Presenças nas reuniões de conselhos de políticas públicas e consultas aos sítios eletrônicos 

dos mesmos

Orçamento: 
As ações deste projeto serão custeadas pelo remanejamento de recursos destinados ao 
pagamento de despesas com publicidade e propaganda alocados na Secretaria Municipal de 
Comunicação -SEMCOM, estimados em R$ 64.800.000,00 para 2017. 
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21. TRANSPARÊNCIA TOTAL

Situação atual
A transparência na Administração Pública tem sido uma exigência cada vez maior da sociedade, 
sobretudo, diante dos recentes acontecimentos na política nacional.

Neste aspecto, a Prefeitura Municipal de Manaus - PMM apresenta os piores índices nas 
avaliações da Controladoria Geral da União - CGU (24º lugar entre as capitais) e do Ministério 
Público Federal - MPF (26º lugar entre as capitais). No estado do Amazonas, Manaus ocupa 
atualmente o 8º lugar entre os 62 municípios.

A transparência é um dos pilares da boa gestão e do combate à corrupção, sendo, portanto, 
fundamental que a Administração Municipal ofereça os mecanismos facilitadores para que a 
sociedade acompanhe e fiscalize os atos e fatos da gestão pública, exercendo, assim, o controle 
social.

Descrição
O projeto Transparência Total disponibilizará de forma proativa e responsiva, por meio dos 
sítios eletrônicos e nos próprios órgãos e entidades da Administração Municipal, as informações 
atinentes ao orçamento, despesas, contratos, licitações, programas e projetos, convênios, 
repasses de recursos, remuneração e horário de trabalho dos servidores públicos, bem como 
toda e qualquer informação demandada, nos termos da legislação vigente.

O projeto é composto de 4 metas, assim descritas:

1. Criação do Centro de Informação ao Cidadão, que funcionará como espaço para atendimento 
ao público, onde será possível solicitar e receber informações, acompanhar processos, fazer 
denúncias e sugestões, acompanhar ações e programações de obras e serviços municipais, 
entre outros serviços.

2. Estruturação dos locais de atendimento nos diversos órgãos e entidades municipais, em 
cumprimento à legislação que trata do aceso à informação.

3. Revisão da legislação local que trata do acesso à informação.
4. Adequação dos sítios eletrônicos da Prefeitura de Manaus e seus órgãos e entidades aos 

conceitos de transparência ativa e passiva, para que o maior número possível dos serviços 
sejam ofertados eletronicamente.

Resultados esperados
Além do atendimento integral à legislação federal sobre transparência e acesso à informação, 
o projeto buscará melhorar substancialmente a consciência da população em relação ao 
atendimento; à prestação dos serviços públicos da Prefeitura de Manaus; aos custos da 
administração pública e ao desempenho e performance desta, com objetivo de envolver seus 
diversos setores nos objetivos comuns.

Indicadores de desempenho
1. Resultados da Escala Brasil Transparente da CGU e da avaliação do MPF.
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2. Pesquisas de satisfação feita nos órgãos e entidades da PMM, além do Centro de Informação 
ao Cidadão.

3. O volume de uso e solicitações de informações.

Orçamento
As despesas necessárias à implantação do projeto correrão por recursos destinados aos 
programas Exercendo a Cidadania e Gestão da Qualidade e Transparência, cuja estimava 
orçamentária para 2017 é de R$ 110.000,00.
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22. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
             E GEOTECNOLOGIA.

Situação Atual
Em Manaus, a gestão territorial do município com o uso de geotecnologia ainda se restringe 
à questão tributária e a alguns projetos isolados, sem interação entre as secretarias e demais 
organismos municipais. Falta à gestão municipal utilizar informações territoriais integradas 
tanto com o intuito de coordenar e controlar operações em tempo real, quanto para apoiar o 
planejamento das políticas públicas de expansão e ordenamento da área urbana, habitação, 
sustentabilidade ambiental, e os  processos decisórios de alocação de recursos e equipamentos 
na educação, assistência social, saúde, infraestrutura, transporte coletivo, limpeza pública, 
planejamento econômico para o emprego e renda e etc. A falta de integração dos dados com 
que convive a Prefeitura de Manaus aumenta os custos, com estruturas de menor capacidade 
duplicadas em diferentes órgãos, pelas limitações de informações e de seus usos, sobreposição 
de competências, aumento da burocracia, por meio de retrabalhos e investimentos equivocados 
em equipamentos.

A prefeitura de Manaus possui atualmente uma rede de dados e informações para 
geoprocessamento caracterizada pela dispersão de esforços, onde técnicos de algumas secretarias 
montaram, muitas vezes por meio de um esforço individual, estruturas de inteligências com 
softwares, equipamentos, mapas e dados para auxiliar os gestores da saúde, educação, meio 
ambiente e finanças, de maneira dispersa, isolada, sem apoio institucional e por vezes pouco 
aproveitada gerencialmente.

Tal situação limita o uso inteligente dos dados disponíveis e principalmente da possibilidade 
atual de dados possíveis de serem obtidos que as tecnologias modernas oferecem, trazendo 
uma resposta operacional lenta e descoordenada e um planejamento de médio e longo prazo 
míope e sem visão sistêmica.

Descrição 
O objetivo é priorizar a inteligência e a informação na gestão municipal com a intenção de 
dar velocidade de resposta e precisão ao planejamento, com políticas que se institucionalizem 
na administração pública do município e perdurem, independente do prefeito do momento, 
inserindo a prefeitura de Manaus no Século XXI e trazendo finalmente para a gestão municipal 
as técnicas e o espírito das Cidades Inteligentes. 

A Gestão Marcelo Ramos buscará recursos nacionais e internacionais para aquisição e 
estabelecimento de Parcerias Público Privadas capazes de oferece tecnologia de ponta em 
hardware, software e dados. 

As ações e soluções virão da experiência acumulada pelos técnicos da prefeitura e Estado, 
ao passo que se organizará o sistema adequado para as necessidades específicas da cidade de 
Manaus.

Esse sistema se utilizará tanto de tecnologias de captação de imagens que poderão ser tratadas 
por softwares, qualificação dos recursos humanos e implementação de geotecnologias 
modernas como o uso de imagens de satélite, levantamentos topográficos, coleta dinâmica de 
dados em campo, transmissão em tempo real, mapeamento colaborativo, além da perspectiva 
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de legislação e liberação do uso de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANTs) – Drones - para 
levantamentos urbanos. 

A intenção é desenvolver uma plataforma de gestão transversal de diferentes serviços. 
Interconectando órgãos da prefeitura, entidades, concessionárias e órgãos de outros entes  
por meio de plataformas de gestão estratégica e de gestão tática de operações e de meios de 
comunicação eficazes, condizentes com o momento que vivemos, o Século XXI. 

A cidade será gerenciada de forma integrada e em tempo real, oferecendo informação e serviços 
com alto valor agregado aos cidadãos e empresas, por meio de inteligência compartilhada 
por diversos atores da cidade, sendo a plataforma da cidade um facilitador das soluções 
colaborativas (trecho baseado no documento “Smart Cities – transformação digital de cidades” 
elaborado pela EAESP-FGV).

Resultados Esperados 
• Criação do Centro Operações – Buscar fontes de recursos para adquirir as tecnologias ne-

cessárias para a construção do centro de operações da cidade, que auxiliará nas tomadas de 
decisões mais imediatas, contando com sala de crise, sala de controle e integrando no mes-
mo local a gestão territorial por meio da geotecnologia, integrando os órgãos e entidades da 
prefeitura.

• Criação de banco de dados espacial e Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) com Sis-
tema de Informação geográfica (SIG) integrado, que permita uma Gestão integrada dos 
dados territoriais em um ambiente multiusuário de todas as secretarias e órgãos municipais 
(Saúde, Educação, Assistência Social, Obras, limpeza, iluminação, saneamento básico etc.) 

• O Mapeamento das áreas de risco e de maior vulnerabilidade social
• Melhoria da Mobilidade e Acessibilidade Urbana, planejando construção e manutenção de 

vias, abrigos de espera para o transporte coletivo, terminais e etc.
• Melhoria da coleta de lixo e Saneamento Básico; 
• Diminuição do prazo para o licenciamento de novos empreendimentos habitacionais, co-

merciais e processos de regularização fundiária, integrando a base territorial para a emissão 
de licenças de uso do solo, ambiental, sanitária e alvará de funcionamento.

• Desenvolver ao longo do tempo, uma imponente e indispensável sala de situação, que possa 
subsidiar o prefeito e os gestores no planejamento de ações das mais simples, como retirar 
um carro abandonado de uma via, às mais complexas, como encontrar um terreno apto para 
a instalação de uma unidade de saúde.

• Garantir o suporte às secretarias da prefeitura, por meio das demandas setoriais, prestando 
apoio técnico para usufruírem dos dados disponíveis e qualificarem suas decisões de curto, 
médio e longo prazo para os problemas da cidade.

• Qualificação das decisões.
• Centralização e transparência nas compras e contratos referentes a este setor, evitando in-

vestimentos e custos redobrados em várias secretarias.
• Transformar Manaus em uma cidade apta a ser chamada de CIDADE INTELIGENTE, ca-

paz de distribuir bens, serviços, informações e soluções de modo moderno.

Indicadores de Desempenho
• Tempo na concessão de licenças;
• Tempo de resolução de problemas do cotidiano como acidentes de trânsito, queda de árvo-
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res, deslizamentos etc.
• Formalização de parcerias
• Qualificação de recursos humanos

Orçamento
As ações necessárias à implantação deste projeto serão custeados dentro do programa 
Modernização Fazendária e de Tecnologia da Informação, da SEMEF, cujo orçamento estimado 
para 2017 é de R$ 20.288.000,00.
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23. LINHA DIRETA

Situação atual
A atual gestão da prefeitura de Manaus conseguiu a incrível façanha de gastar mais de 
R$ 200.000.000,00 em Comunicação. O Mesmo valor pelo qual, a prefeitura estima seria 
necessário para recuperar completamente e com qualidade as vias do Polo Industrial de Manaus, 
a principal atividade econômica do Estado do Amazonas, que se encontram deterioradas. As 
características principais desse gasto foram a autopromoção da gestão e da pessoa do prefeito 
e a divulgação de filmes e peças publicitárias distantes da realidade dos serviços prestados por 
essa gestão.

Descrição
O Programa LINHA DIRETA pretende criar uma relação transparente, eficaz, útil e funcional 
com o cidadão Manauara. O compromisso da Prefeitura de Manaus em priorizar campanhas que 
necessitam do envolvimento da população, como o combate a endemias, doenças sexualmente 
transmissíveis e outras, gentileza e mudanças no trânsito, manutenção e preservação dos espaços 
públicos e do meio ambiente, políticas de proteção animal, além de campanhas de cidadania 
promovendo a integração das famílias nas escolas, participação em conselhos municipais e 
audiências públicas, divulgando a disponibilidade de serviços públicos como novas unidades 
de atendimento das secretarias, as Centrais Facilita, o uso e papel da ouvidoria e a atração de 
investimentos e novos negócios.

Será disponibilizado um memorial eletrônico da comunicação feita, para que o contribuinte 
saiba exatamente em que tipo de comunicação foi investido o dinheiro do município.

Resultados esperados
Certos de que #juntosagentefaztodadiferença, Marcelo Ramos e sua equipe têm a consciência 
de que envolver as comunidades nos nossos projetos e políticas dará à Prefeitura de Manaus 
características de um governo de ajuntamento, em que a cidade que queremos será construída 
a partir da participação de todos e o resultado que se espera das ações de comunicação estão 
voltados para atrair a população para o diálogo com a prefeitura e fazer com que a população 
possa usar corretamente os serviços disponibilizados por essa gestão.

Indicadores de desempenho 
• Participação em audiências públicas e conselhos municipais;
• Uso da ouvidoria;
• Acompanhamento dos resultados para cada campanha específica (trânsito, endemias, cha-

madas à defesa civil, recebimento de denúncias motivadas etc.)

Orçamento 
As ações deste projeto serão custeadas pelo remanejamento de recursos destinados ao 
pagamento de despesas com publicidade e propaganda alocados na Secretaria Municipal de 
Comunicação -SEMCOM, estimados em R$ 64.800.000,00 para 2017.
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24. MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

Situação atual
As crescentes demandas sociais e as dificuldades cada vez mais frequentes em obter os recursos 
necessários para prover serviços públicos satisfatórios à população configuram o grande desafio 
do administrador público na atualidade.

Os recursos públicos são insuficientes para a solução de todos os problemas da cidade. 
Neste contexto, a Modernização da Gestão Municipal apresenta-se como imperativo da boa 
administração, sobretudo com uso das melhores práticas e das ferramentas de tecnologia da 
informação.

As últimas gestões municipais na Prefeitura de Manaus pregavam melhorias dos serviços 
públicos sem estabelecer um cenário de práticas administrativas modernas e eficazes para a 
sustentação e a efetividade destes serviços. Como resultado, a qualidade do que é oferecido 
à população não satisfaz os anseios dessa, seja na saúde, educação, infraestrutura (citando 
algumas áreas) ou nos serviços prestados às empresas e investidores.

O planejamento e o cumprimento de metas também têm ocupado espaços marginais na 
Administração Municipal nos últimos anos, comprometendo a aplicação dos recursos públicos 
nas demandas mais prementes da sociedade. 

Manaus tem sido governada sem planejamento estratégico e institucional, com investimentos 
desorientados e desprovidos de articulação entre os próprios órgãos e entidades da Administração 
Municipal, que resulta em crescimento das despesas de custeio sem a devida contrapartida de 
melhoria dos serviços prestados. Para ilustrar, informa-se que os percentuais de investimentos 
nos últimos 4 anos foram de 13,95% (2012), 10,83% (2013), 12% (2014) e 10,15% (2015). 
Por outro lado, as despesas correntes aumentaram de R$ 2.588.142.021,57 (2012), R$ 
2.698.740.356,34 (2013), R$ 3.298.084.835,66 (2014) e R$ 3.523.257.015,35 (2015).

Nota-se um considerável aumento do gasto de custeio e redução nos investimentos, contrariando 
a lógica da boa gestão, explicitando a patente ausência de planejamento.

Faz-se necessário mudar o foco das ações governamentais, passando de ações pontuais, com 
pouco alcance populacional e pouca efetividade para ações estratégicas e estruturantes, que 
busquem solucionar os problemas que afetam o maior número de pessoas, seja na melhoria da 
infraestrutura urbana, transporte público, trânsito, saúde e educação, bem como no atendimento 
às necessidades das empresas e investidores.

Descrição
A Modernização da Gestão da Prefeitura de Manaus terá sustentação nas seguintes diretrizes:

1. GESTÃO POR METAS. Além do cumprimento das diretrizes dos PPA 2014-2017 
(último ano) e (2018-2021), o Governo Municipal estabelecerá, já no primeiro ano de gestão, 
um plano de metas e resultados com a definição de indicadores de desempenho para a avaliação 
das ações desenvolvidas nos diversos órgãos e entidades municipais, visando ao melhor uso 
dos recursos públicos com foco na qualidade e no prazo.
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2. TRANSVERSALIDADE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS. Os processos 
administrativos e os serviços entregues à população serão estruturados em um ambiente multi-
institucional, integrando órgãos e entidades municipais, o que facilitará o encurtamento dos 
prazos de tramitação das demandas de certidões, licenças e autorizações, bem como resultará 
em serviços de maior valor e eficácia.

3. PROCESSOS E SERVIÇOS COM PRAZO DE INÍCIO E TÉRMINO. Os serviços, 
obras e demais produtos demandados e oferecidos à sociedade em geral terão data de início e 
término para conclusão e entrega, com transparência.

4. INTELIGÊNCIA NA GESTÃO COM USO DA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO. Modernizar o dia a dia da Gestão Municipal com o uso das soluções 
avançadas e apropriadas de tecnologia da informação também será um dos pilares de uma 
moderna administração, seja na solução de pequenos problemas ou na tomada de decisão sobre 
assuntos mais complexos, na eficiência do gasto público ou na redução de despesas de custeio 
e otimização dos recursos para investimentos.

5. VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. Nenhuma solução que tenha por 
objetivo a modernização da gestão pública obterá sucesso sem a participação dos servidores 
públicos. A Modernização da Gestão Municipal na Prefeitura de Manaus estará apoiada em 
ações de reconhecimento da importância do servidor público municipal e sua valorização justa 
e efetiva, dentre as quais estão elencadas a revisão geral do Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais, a priorização dos servidores efetivos na ocupação dos cargos de confiança de 
direção e chefia, a reestruturação das carreiras finalísticas, administrativas e operacionais, 
além das já contempladas com planos de carreiras (saúde e educação) e o estabelecimento de 
critérios técnicos para a concessão de gratificações, em sobreposição às concessões subjetivas 
e sem caráter meritório.

A Modernização da Gestão Municipal constitui um conjunto de compromissos da Administração 
Marcelo Ramos com a construção e melhoria de equipamentos e serviços públicos, que têm 
como premissas a redução dos gastos de custeio, o aumento dos investimentos e a gestão 
descentralizada, participativa e transparente, objetivando oferecer à população um novo 
modelo de gestão dos recursos públicos.

Resultados esperados
Alcançar a eficácia da gestão dos recursos públicos, com a consequente melhoria dos índices 
de satisfação da população pelo desempenho dos equipamentos e dos serviços públicos com 
qualidade, em razão do bom atendimento, da definição de prazos para as obras públicas e da 
máxima transparência da gestão municipal.

Indicadores de desempenho
• Cumprimento de prazos
• Relação custeio e investimento
• Diminuição do tempo de atendimento das solicitações de licenças, certidões e autorizações
• Níveis de satisfação dos servidores municipais
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Orçamento
As ações da Modernização da Gestão Municipal serão custeadas com recursos provenientes 
do Programa de Gestão Administrativa (SEMAD) e Gestão da Qualidade e Transparência 
(SEMEF), cujos orçamentos estimados para 2017 são de R$ 182.000.000,00.
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