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I – Apresentação 

A cidade de Macapá, estimada e guardada com carinho pelos que 

aqui vivem, única capital estadual do Brasil cortada pela linha do equador 

e que se localiza as margens do Rio Amazonas. Cidade de gente alegre e 

acolhedora, porém que necessita ser tratada com respeito e 

responsabilidade. Com população estimada em 456.171 habitantes, 

conforme indicativo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. 

Apresenta-se o principal centro cultural, econômico e político do Estado.  

Com o intuito de contribuir da melhor forma possível e diante de 

toda a experiência já vivenciada na vida política, oferecemo-nos de forma 

objetiva e clara para desenvolver o projeto ora apresentado, que busca 

entre outras o investimento humano e em infraestrutura, 

desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda, o 

crescimento sustentável agregado à preservação ambiental, qualidade de 

vida, saúde, educação e segurança pública, resultando no bem-estar e 

assistência social integradora. 

 Compromisso com a realidade e necessidade vivenciada por todos 

seus habitantes, sejam de bairros em áreas de ressaca, ou moradores da 

região central.  

Assim, é com muita alegria que em nome da coligação que nos 

apoia – apresentamos o Plano de Governo para Macapá, que 

pretendemos implantar no mandato de 2017 a 2020, sendo este um 

documento público que firma nosso compromisso com os moradores de 

todas as partes da Cidade, sempre buscando ações que permitam 

melhorar a qualidade de vida de todos.  
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Com compromisso e seriedade assumimos a responsabilidade de 

alcançar as metas e ações que constam neste Plano de Governo. 

Atitude e Trabalho são marcas da minha vida pública, tanto como 

Deputado Federal quanto como Senador, com resultados muito positivos 

e estruturantes para o nosso Estado. São igualmente a marca do Vice que 

está ombreado comigo nesta empreita. Um empreendedor de sucesso 

que adotou o Amapá como sua terra e hoje contribui para o 

desenvolvimento, gerando milhares de empregos. Atitudes exigem 

coragem e, para efetuar as mudanças necessárias e atingir o objetivo 

maior, que é transformar Macapá numa cidade melhor para se viver, 

formamos esta parceria cuja maior meta é concretizar a dignidade 

humana preconizada em prosa e verso e exigida na Constituição Brasileira. 

 E é por isso que eu digo: Se é para ter atitude e trabalhar, se é pra 

fazer é com a gente! 

Gilvam Borges 
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II– Introdução 

 

 O Plano de Governo da Gestão de Gilvam Borges e Adiomar 

Veronese 2017-2020, Prefeitura de Macapá, possui caráter preliminar e é 

aberto a sugestões e contribuições de todos os segmentos da sociedade 

do nosso Município e do Estado, para que possam preencher eventuais 

lacunas, de forma a tornar-se a fidelidade das aspirações e esperanças da 

nossa população. 

 O presente Plano de Governo está baseado nos deveres 

constitucionais relativos às responsabilidades atribuídas aos municípios 

quanto à educação, saúde, e tributação, nas diretrizes econômicas, na 

redução das desigualdades sociais e na dignidade humana e inclusão social, 

também preconizadas em normas internacionais.  

 As ações aqui projetadas devem atender não somente as 

necessidades atuais, mas também as futuras, conferindo possibilidades de 

adaptações ao longo do tempo por meio de projetos executáveis e 

adaptáveis. Propomos assim, a construção de uma nova forma de 

governar, sendo ela participativa e ativa, projetando as atitudes e trabalho 

de um gestor que conhece e sabe solucionar os diversos problemas que 

afligem a população. 

 Nos últimos anos, o Município de Macapá teve um crescimento 

populacional significativo, o que não foi acompanhado corretamente, pois 

as desigualdades sociais e os problemas com o transporte público, lazer, 

cultura, segurança publica, serviços públicos de saúde e diversificação da 

economia estão latentes. 

 Com a visão estratégica de que um Plano de Governo deve 

contemplar o princípio da continuidade do serviço público, alongando-se 

no tempo para a estabilidade social e confiança de que o Poder Público 

deve projetar ações que garantam a participação de gerações futuras. 

Gestores de um Município, um Estado, um País, não podem gastar o 

dinheiro público em investimentos desvinculados da realidade e das 

necessidades da população. Logo, os planos e projetos positivos serão 

continuados e os que servem apenas para tapar o sol com a peneira , ou 

seja, sem função positiva para a sociedade, servirão somente como 

exemplo daquilo que um gestor não deve fazer. 
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 Nosso Plano contempla propostas cujo conteúdo torne possível a 

realização de ações, mas que também ofereça suporte para apresentação 

de alternativas, de ações transformadoras para uma gestão pública 

voltada ao atendimento das necessidades da população. 

 Antecedendo ao dever de gestão participativa, o Plano contempla a 

prática dos princípios democráticos e da participação popular para dar 

efetividade à DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA e à INCLUSÃO SOCIAL, com 

ATITUDES POSITIVAS e muito TRABALHO em favor de toda a população do 

nosso Município de Macapá. 
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III- Principais Diretrizes e Projetos de Governo: Dignidade 

Humana, Inserção Social e Desenvolvimento Municipal 

 

 

 Nossas principais diretrizes centram-se em três eixos: 

  

• Dignidade Humana,  

• Inserção Social,  

• Desenvolvimento Municipal 

 

Tais diretrizes visam essencialmente:  

 A junção das lideranças locais, onde todos possam contribuir da 

melhor maneira possível, com o desenvolvimento municipal; 

 

 Oferecer ao eleitor macapaense um roteiro de soluções aos 

problemas vivenciados pela população, associado às diretrizes 

apresentadas pelo Prefeito e pelos vice-Prefeito, tendo a 

população de Macapá como principal destinatária de toda e 

qualquer política pública; 

 

 Assumir o compromisso de aproximar o governo do cidadão para 

solução de problemas que vão desde a inexistência de paradas de 

ônibus com proteção adequada à atuação ineficiente do poder 

público municipal nas áreas de maior concentração da população 

carente, destinando-as a viver sem a devida prestação de serviços 

basilares como transporte público, limpeza das vias públicas, 

coleta de lixo ou saneamento básico; 

 

 Promover a inserção social com a visão de que não é suficiente 

atender as necessidades mais urgentes da população, mas 

garantir a redução das desigualdades, a inclusão social e a 

restauração da autoestima e do sentimento de igualdade, 

tornando real a noção de cidadania; 
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 Contemplar a formulação de propostas cujo conteúdo seja 

possível ser transformado em ação e que serve como suporte para 

a apresentação de alternativas e de elementos transformadores, 

tanto para o desenvolvimento do município como para a gestão 

pública, permeados pelo conceito da solidariedade e do 

atendimento das necessidades da população.  

 

 Gestão e Planejamento Público 
 

Preconizando uma gestão transparente e participativa, esse Plano 

foi elaborado ouvindo-se a opinião de técnicos, políticos, engenheiros, 

estudiosos, empresários, economistas e, especialmente, a opinião dos 

habitantes de Macapá que trouxeram a mim, como candidato, seus apelos. 

Após ouvi-los, inseri as principais ideias no meu Plano de Governo para 

dar início a um trabalho que causará mudanças estruturais e sociais, cujo 

principal objetivo é atender as necessidades da população e dar 

efetividade à responsabilidade do poder público municipal, de forma 

integrada com a sociedade civil organizada, com as parcerias público-

privadas, entidades governamentais do Estado e do Governo Federal e 

com todos aqueles que estejam aptos a efetuar uma administração 

conjunta através de contratos e convênios. 

 Diante da gravidade das dificuldades econômicas que o Brasil, 

estados e municípios tem vivenciado, urge um trabalho integrado - União, 

Estado, Município e a sociedade civil organizada, para a construção de 

oportunidades, de um futuro com ações dinâmicas e eficientes. É com 

esta visão que queremos administrar Macapá, com estratégia para 

debelar o enorme desafio que é trabalhar o desenvolvimento visando o 

bem estar e a inclusão social. 

 Os servidores públicos municipais serão valorizados  

 Nosso desafio se inicia com uma educação infantil que crie bases 

seguras para a infância e adolescência, priorizando um ensino 

fundamental de qualidade, formação no ensino técnico, profissional e 

universitário, começando no presente a construção do futuro. 
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 Tanto creches como escolas serão administradas com a participação 

da sociedade civil organizada e com parcerias público privada, dentro das 

normas legais. Há um enorme problema na administração pública: existem 

recursos públicos para a construção de creches, mas há uma grande 

deficiência na manutenção. As mães precisam confiar de que estão 

deixando seus filhos em um local seguro, com a certeza de que as crianças 

terão um atendimento digno. Administrando em parceria, podemos 

garantir esta dignidade. 

 Trabalharemos as vias públicas, utilizando não somente o asfalto, 

mas também bloquetes de concreto que auxiliam no escoamento pluvial. 

Executaremos Planos voltados à redução do consumo de energia, com 

utilização de energia renovável. 

 Implantaremos, através da SUFRAMA, o Plano de Pesquisa e 

Desenvolvimento no Município de Macapá, a fim de que alunos da rede 

municipal de ensino possam ser integrados à evolução tecnológica em 

parceria com universidades e empresas que promovam o 

desenvolvimento tecnológico.  

 Trabalharemos pela instalação de um Centro de Pesquisa 

Tecnológica Avançada em parceria com universidades, governo federal e 

estadual. 

 Faremos investimentos na Área de Livre Comércio e a Zona Franca 

Verde, para alterar a estética visual do comércio na ALCM, com 

arborização nas vias e infraestrutura paisagística voltada ao lazer e 

turismo, com recursos federais, convênios com o Governo do Amapá, 

Parceria Público Privada e entidades representativas do comercio e 

indústria. 

 Dentre estas ações, reconstruiremos o Canal da Mendonça Júnior, 

que hoje está abandonado, com estética diferenciada e humanizada. 

Também trabalharemos pela urbanização dos canais do Beirol, Jandiá e 

Pedrinhas. 

 Vamos implantar o ensino profissionalizante em conjunto com a 

Federação da Indústria, SENAC, entidades de classe, sociedade civil e 

empresarial, voltado para preparação de mão de obra da construção civil, 

e categorias que necessitem de profissionalização, ouvindo a população. 
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 Temos a meta de construir 4 (quatro) quilômetros de pontes de 

concreto ao ano, nas áreas alagadas. Faremos limpezas periódicas para 

dar dignidade aos seres humanos que habitam estas áreas desassistidas 

pelo poder público municipal. São milhares de pontes, com uma 

quantidade insuportável de lixo e sem saneamento, prejudicando a saúde 

individual e pública. Faremos cursos para conscientização da preservação 

ambiental e serão instaladas lixeiras para coleta regular deste serviço 

essencial. 

 Trabalharemos para fazer 80 (oitenta) quilômetros de asfalto em 

quatro anos. 

 Temos também como meta implantar o saneamento básico para 

prevenção de doenças, promoção da saúde ambiental e coletiva, 

resultando na melhoria sanitária do município, considerando a conclusão 

de estudos afirmadores de que o saneamento básico constitui um dos 

mais importantes meios de prevenção de doenças, dentre todas as 

atividades de saúde pública. 

 Construiremos novos e reformaremos os Postos de Saúde existentes, 

bem como garantiremos melhores equipamentos. Estabeleceremos 

funcionamento noturno em alguns Postos de Saúde para promover o 

pronto atendimento. 

 Implantaremos Postos de Saúde especializados na saúde da mulher 

e do idoso, permanecendo a disponibilidade deste tipo de atendimento 

nos demais postos. 

 Dentro do Planejamento Estratégico da Administração Municipal, 

haverá o monitoramento de projetos destinados a cumprir os objetivos 

fixados para o Desenvolvimento do Milênio (Decreto de 31 de outubro de 

2003) fixados por 189 países na ONU, que são:  acabar com a fome e a 

miséria; educação básica de qualidade para todos; igualdade entre sexos e 

valorização da mulher; Redução da mortalidade infantil;  melhoria da 

saúde das gestantes; combate ao HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 

garantia da sustentabilidade ambiental e o estabelecimento de uma 

parceria mundial para o desenvolvimento.  

 É evidente a impossibilidade de se pretender uma ação municipal 

isolada. Para atender às necessidades da população e as normas 

protetivas, faremos uma gestão participativa, englobando todos os entes 
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que compõem o Estado do Amapá, a União e entidades de todo o Brasil 

que tenham interesse, competência e idoneidade para trato com a 

administração pública. 

 Para um gestão descentralizada e melhor atendimento à população,  

construiremos  uma Subprefeitura na zona sul da cidade. 

 Integram esse Plano de Governo como ações essenciais voltadas à 

função integradora, com base na dignidade do homem e na inserção social, 

a educação formal no trânsito, o desenvolvimento urbano e qualidade de 

vida,  a sustentabilidade e educação ambiental, o desenvolvimento 

humano, o desenvolvimento social e  econômico, a Infraestrutura e 

mobilidade urbana e a transparência e participação popular.   

 A Integração Social e o Desenvolvimento Municipal destacam-se 

neste Plano de Governo pela ações explicitadas e voltadas para: 

1.  a criação de novas oportunidades de renda e trabalho; 

2. melhoria da qualidade de vida da população carente; 

3. melhoria das condições de saúde da população; 

4. melhoria da qualidade de ensino; 

5. universalização do atendimento na área educacional; 

6. aperfeiçoamento organizacional da educação; 

7. aumento da produção e competitividade agrícola; 

8. apoio às pequenas e microempresas - regulamentação no 

município o Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa; 

9. investimento prioritário em obras, transporte e energia; 

10. investimento em infraestrutura para áreas comerciais e 

industriais;  

11. apoio ao turismo; e 
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12. segurança à população. 

 

  Melhoria da qualidade de vida da população 

carente 

 Este programa é voltado ao resgate da imensa dívida social de 

Macapá com os excluídos que compõem sua população, restituindo-lhes 

as condições mínimas para o exercício da cidadania.  Na verdade, todo o 

Plano de Governo está voltado a busca de metas que promova a elevação 

da qualidade de vida dos menos favorecidos. Nossos objetivos são: 

 Redução do déficit habitacional - programas de construção 

de casas populares com recursos oriundos do governo federal, 

preferencialmente e se possível, construídas em regime de mutirão;   

 Projeto Pisando Firme - construção de pontes de concreto, 

colocação de lixeiras e coleta regular de lixo. Emergencialmente serão 

recolhidos os lixos acumulados embaixo das pontes, dentro de área de 

várzea e de ressaca; 

 Cursos profissionalizantes - oferta de vagas para cursos 

técnicos profissionalizantes visando inserção no mercado de trabalho; 

 Combate à desnutrição e à fome - embora o projeto de 

Gilvam Borges busque a superação da miséria com base na revitalização 

da economia local e na preparação de mão de obra para alcance de 

oportunidade no mercado de trabalho, projetos emergenciais para 

combate à desnutrição e à fome também estão contemplados por meio 

da alimentação regular nos restaurantes populares, da merenda escolar e 

do fornecimento de alimentação básica. 

O projeto será implementado com o auxílio de secretarias e 

entidades que tenham como função verificar locais que necessitem de 

assistência especial, como, por exemplo, residenciais, abrigos e entidades 

religiosas assistenciais que abriguem ou atendam a comunidade carente. 

 

 Funcionalismo público municipal 
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Dentro do melhor estilo de parceria, os funcionários públicos devem 

ser tratados como parceiros preferencias para a construção de novos 

métodos de trabalho, fundamentados na plena solidariedade, na 

participação e no envolvimento com o bem-comum.  

Diretrizes básicas:  

 Estimular políticas de relações democráticas de trabalho, 

buscando a valorização do servidor e incorporando-os às ações 

estratégicas de desenvolvimento de Macapá;  

 Incentivar todos os programas de qualificação em níveis 

diferenciados e voltados para a profissionalização dos servidores.  

 Cumprir os mecanismos legais existentes que ofereçam o 

máximo de transparência nas ações públicas; 

 Fortalecer o sistema previdenciário do município, 

assegurando solidez e viabilidade financeira para garantir o pagamento 

dos benefícios futuros; 

 Promover reuniões periódicas com os conselhos 

comunitários; 

 Promover o fortalecimento da função planejamento da 

Prefeitura, adequando as estruturas existentes às novas competências 

exigidas pelo modelo de gestão democrática em bases descentralizadas; 

 Implementar a Ouvidoria do município como órgão de ligação 

entre o cidadão e o poder público, tendo a transparência como base para 

uma administração democrática e ensejando ao máximo a participação 

popular, inclusive de fiscalização e controle das ações administrativas; 

 Modernizar a administração municipal utilizando os recursos 

de Tecnologia da Informação e comunicação e adotando técnicas 

modernas de gestão, compatíveis com o conceito de Governo Eletrônico. 
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1. Saúde 

A saúde, direito constitucionalmente assegurado a todos, é o 

bem maior de qualquer pessoa. Propiciar saúde a todos implica uma série 

de ações de promoção e prevenção e de tratamento e recuperação de 

doenças, de forma universal, integral e equânime. E a construção de uma 

proposta pluralista, com todos os segmentos organizados dos profissionais 

que atuam na área, todos os prestadores de serviços e principalmente as 

organizações representativas da nossa comunidade, os quais definirão o 

compromisso público na elaboração do Plano de Governo para a Saúde 

que será implementada.  

  

Efetivaremos mudança do modelo assistencial vigente, que 

continua centrado no atendimento fragmentado dos pacientes, no 

atendimento hospitalar e na assistência curativa, para o modelo com 

prioridade na promoção da saúde, de ações preventivas, do atendimento 

do sujeito/paciente, da família, mais humanizado, solidário e ético. E 

teremos como meta: 

 

 Executar ações que atendam as necessidades coletivas em saúde. 

 Incentivar as ações das organizações não governamentais (ONGs). 

Promover o aperfeiçoamento, a capacitação e a educação continuada 

para os recursos humanos, visando o seu aprimoramento, a sua atuação 

humanizada e ética com a comunidade. 
 

 Universalização de fato do atendimento ao cidadão;  

 

 Revitalização de Postos de Saúde no município, assim como garantir 

a cobertura de 100% de Programa Saúde da Família;  

 Apoiar o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, criação de 

um programa de capacitação dos agentes comunitários de saúde e 

agentes de endemias 

 Implantar políticas especiais de saúde, para crianças, idosos e 

gestantes;  
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 Criar um Centro de Apoio para Tratamento da AIDS a fim de 

identificar e tratar doenças sexualmente transmissíveis; bem como 

campanhas de prevenção e combate a proliferação das Doenças 

Sexualmente Transmissíveis; 

 Fortalecimento das ações de média e alta complexidade, 

promovendo atendimento integral à população  

 Fortalecimento e respeito ao controle social como forma de 

assegurar a participação popular nas tomadas de decisão; 

 Qualificar a gestão do sistema de saúde e da Secretaria de Saúde, 

com ênfase no financiamento, na administração e capacitação de recursos 

humanos, na tecnologia da informação e da comunicação e no diálogo 

com servidores e comunidade 

 Criar campanhas de Educação e Combate a Dengue, malária, febre 

amarela e outras causadas por insetos;  

 Implantação do Plano de Cargo Carreira e Salário aos trabalhadores 

da saúde como forma de garantir direitos trabalhistas e salário digno;  

 Implantação de programas de formação continuada aos 

trabalhadores da saúde em parceria com a universidade federal e 

estadual;  

 Efetivar e expandir os programas do governo federal;  

 Garantir medicamentos e sua distribuição nos postos de saúde;  

 Implantar de forma efetiva o serviço de plantão 24 horas nas UPAS;  

 Comando médico com equipe multifuncional e laboratorial 

mensalmente em cada comunidade interiorana;  

 Expansão em longo prazo do SAMU;  

 Incineração do lixo das unidades hospitalar;  

 Desenvolver ou melhorar programas de atenção ao idoso; de 

combate ao tabagismo; alcoolismo; e de orientação para evitar a gravidez 

precoce;  

 Ampliar o programa de saúde bucal; 

 Promover e implementar as ações de bem estar animal, difundido o 

tratamento ético e respeitoso aos animais. 

 

Com base nestas diretrizes das ações primordiais a serem 

desenvolvidas no período 2017 a 2020, efetuaremos a implementação e 

execução programática participativa de forma a: 
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•Buscar parcerias com a Secretaria de Estado da Saúde para 

melhorar o funcionamento dos hospitais públicos, com ênfase no 

atendimento nas urgências e emergências e na referência para o SAMU; 

 

•Buscar parcerias nas esferas estadual e federal para realizar e 

aprofundar estudos com vistas à elaboração de um plano de cargos para o 

SUS  

 

•Construir e equipar novos centros de saúde em unidades com 

áreas deficientes e regiões que apresentam necessidades, em parceria 

com o Ministério da Saúde  

 

•Reformar e/ou ampliar e reequipar centros de saúde que 

necessitam de adequações, em parceria com o Ministério da Saúde  

 

•Fortalecer o Programa Saúde na Escola (PSE), ampliando as 

políticas intersetoriais de saúde e educação voltadas às crianças, 

adolescentes, jovens e adultos  

 

•Ampliar a captação de recursos financeiros junto à União, Estado e 

instituições de financiamento nacional e internacional  

 

•Ampliar os investimentos em saúde com receita própria  

 

•Promover a capacitação técnica e o desenvolvimento humano dos 

profissionais da saúde;  

 

•Estabelecer e intensificar parcerias com instituições de ensino 

superior para o aprimoramento da integração ensino-serviço  

 

•Buscar reduzir ainda mais a taxa de mortalidade infantil  

 

•Buscar reduzir as taxas de morbidade e mortalidade decorrentes 

de causas externas, principalmente as resultantes de acidentes de trânsito 

e de doenças crônico-degenerativas  

 

•Implantar academias de saúde públicas ao ar livre, incentivando a 

prática de exercícios físicos e adotando a política das cidades saudáveis  
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•Ampliar as unidades de Pronto Atendimento 24 horas  

 

•Ampliar a oferta de consultas e exames especializados nas 

Policlínicas Municipais, reduzindo o tempo para acesso a consultas e 

exames especializados  

 

•Participar efetivamente do Conselho Municipal de Saúde e 

implantar Conselhos Locais de Saúde em todos os Centros de Saúde  

 

 Melhoria das condições de saúde da população  

Consiste em executar projetos que promovam: 

 Saneamento básico; 

 Prevenção de doenças; 

 Formação de recursos humanos para a saúde; 

 Implantar Postos de Saúde especializado para mulheres; 

 Garantir atendimento médico de urgência; 

 Criar comitê integrado antidrogas e programa de 

atendimento aos dependentes químicos; 

 Desenvolver campanha educativa em todas as escolas 

municipais; 

 Garantir e cobrar acessibilidade com segurança nos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos para reduzir riscos de acidente; 

 Aumentar a segurança no trânsito; 

 Implantar programas de formação continuada aos 

trabalhadores da saúde em parceria com a universidade federal e 

estadual;  

 Instalar comando médico com equipe multifuncional e 

laboratorial mensalmente em cada comunidade interiorana;  
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2. Educação  

A Educação é mola propulsora para o desenvolvimento e 

crescimento de qualquer localidade e, por meio dela, alcançamos nossos 

objetivos e a capacidade de geração de renda do cidadão. As ações 

promovidas durante a nossa gestão terão seu foco no ensino formal, 

priorizando o ensino fundamental e educação infantil, utilizando não só os 

livros didáticos e a metodologia tradicional, mas também o esporte, 

incitando a valorização da vida e os direitos humanos. 

Iremos implantar um programa envolvendo Educação e Conselhos de 

Direito para a valorização da vida, prevenção à violência e as drogas, 

trabalhando de forma efetiva com a família, levando-se em consideração 

as necessidades e a cultura locais. 

A Educação infantil do sistema de ensino municipal, priorizará as 

áreas de riscos sociais, integrando as creches e aproveitando entidades 

que já atuem no setor, para que todos tenham as mesmas oportunidades 

de crescimento. Para tanto algumas ações são necessárias: 

 Fortalecer a educação infantil objetivando a universalização, 

acolhendo em creches as crianças de até 3 (três) anos, e na pré-escola as 

da faixa etária entre 4 (quatro) e 6 (seis) anos; 

  Universalizar o ensino fundamental, construindo escolas em 

cada núcleo populacional consolidado a partir de 30 (trinta) famílias, 

oferecendo a cada criança, de todas as classes sociais, uma educação de 

qualidade; 
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 Desenvolver ações que concorram para a melhoria da 

formação do professor para atuar na educação infantil e no ensino 

fundamental, conforme prever e exige a legislação (Lei n° 9.394, de 1996). 

 Expansão da oferta de vagas, com oferta de jornada integral e 

melhoria da qualidade dos serviços, de modo que se alcance 50% do 

atendimento para as crianças de zero a três anos em creches até 2016; e 

100% do atendimento para as crianças de quatro e cinco anos em pré-

escola, através da reforma ou construção de estabelecimentos para 

ofertar serviços de jornada integral; 

 Ensino Fundamental: manter uma trajetória de melhoria das 

aprendizagens, tais como alfabetização das crianças até os oito anos e 

melhoria do IDEB – Índice da Educação Básica e ampliar a cobertura do 

Ensino Fundamental em jornada integral para atingir 50% das matrículas 

nesta modalidade. Para atingir esta meta deverão ser reformados ou 

construídos novos estabelecimentos; 

 Educação de Jovens e Adultos (EJA): melhorar, cada vez mais, 

os programas que atendem a esta população, dando suporte à 

profissionalização através da conclusão escolar. 

A partir destes eixos, são definidas as seguintes ações para 

composição do Plano de Governo: 

• Promover a formação continuada de professores em torno da 

educação integral, englobando as dimensões pedagógica e administrativa; 

• Realizar concursos para contratar novos professores, 

melhorando a indução e os processos de acompanhamento aos novos 

professores no período de estágio probatório; 

• Construir, reformar e equipar laboratórios de aprendizagem 

avançada em letramento, matemática e ciências naturais, desenvolvendo 
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projetos inovadores no ensino destes saberes, além de outros projetos 

inovadores que possibilitem o ingresso das TICs na sala de aula; 

• Construir novas escolas de Ensino Fundamental; 

• Implantar laboratórios multimidiáticos. 

 

 Educação no Trânsito  
 

É uma prioridade na gestão Gilvam Borges, por ser de suma 

importância diante da constante violência enfrentada nas ruas e estradas 

de nosso Município, levando-se em conta que iremos formar cidadãos 

responsáveis e conscientes do seu papel, transformando a educação no 

trânsito em disciplina obrigatória nas escolas municipais, lançando mão de 

metodologia de fácil acesso para toda a comunidade escolar. 

 Da Cultura, Esporte, Recreação e Lazer: 
 

Cultura, esporte, recreação e lazer devem ser compreendidos de 

maneira integrada, entre si e com outras áreas como educação, saúde e 

geração de renda, sendo necessária uma articulação entre as políticas 

implementadas, de maneira a potencializar ações, romper com a 

sobreposição de projetos e superar a ausência de políticas em 

determinadas áreas: 

 

 Estabelecer parcerias entre a prefeitura e centros culturais e 

esportivos, organizações não governamentais e clubes recreativos, com o 

objetivo de facilitar o acesso da população a estes espaços. 
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 Otimizar o uso de espaços já utilizados pela comunidade 

(escolas, praças, centros de cultura, centros comunitários, centros de 

referência, casas de cultura, bibliotecas, universidades públicas, unidades 

moveis, igrejas, clubes) para a realização de atividades culturais, de 

esporte e de lazer, com gestão das próprias comunidades e apoio da 

Prefeitura. 

 

 Apoiar o esporte como instrumento fundamental de inclusão 

por constituir-se atividade de apelo sadio e integrador, com linguagem 

universal; 

 

 Promover os esportes e o lazer como meio de prevenção e 

melhoria da saúde e das condições físicas do ser humano e da integração 

social. 
 

 

3. Meio Ambiente, Saneamento e Urbanização   
 

 Este projeto é de extrema importância considerando que 90% das 

moradias do Amapá não dispõe de esgoto sanitário e existe um enorme 

déficit no fornecimento de água potável para consumo. 

 Nenhuma coletividade humana pode pretender se desenvolver sem 

ter superado indicadores básicos de higiene e civilização. 

 As doenças como gastroenterites, verminoses, desidratação, 

hepatite, etc, de veiculação hídrica, comprometem o crescimento,  

desenvolvimento e levam à desnutrição de crianças. 

 Gilvam Borges não medirá esforços para alterar essa realidade, em 

conjunto com o Governo do Estado, FUNASA, e todos os órgãos públicos 

que possuem esta função. 
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 Saneamento Básico  

As Leis Federais nº 11.445/07 e nº 12.305/10 consolidaram um novo 

marco regulatório para o saneamento básico, contemplando os seguintes 

setores: abastecimento de água; esgotamento sanitário; drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas; limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos. 

A área de Saneamento Básico abrange as atividades de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e coleta 

de resíduos sólidos. 

A drenagem urbana é precária, não existindo cadastro adequado 

para o planejamento da manutenção. 

Neste sentido, as ações programadas para o quadriênio 2017-2020, 

segundo o Plano de Saneamento, a serem coordenadas pela secretaria 

especializada para tanto e executadas pelas operadoras compreendem: 

 

 Estimular a adaptação das edificações já existentes quanto ao uso 
de componentes e equipamentos hidrossanitários de baixo 
consumo e medição individualizada do volume de água consumido  

 

 Implantar medidas e intervenções necessárias à efetiva proteção 
ambiental dos cursos d’água; 

 

 Divulgar os parâmetros de qualidade da água fornecida à população 
do município  

 

 Melhorar a rede de distribuição  
 

 Elaborar os planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas que 
abastecem a cidade;  

 

 Executar obras de sistemas de esgotamento sanitário que visem 
aumentar o percentual de população atendida  
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 Efetivar ações de fiscalização que visem à regularização das ligações 
prediais em rede pública de esgoto  

 

 Estabelecer critérios para elaboração de projetos de sistemas de 
esgotamento sanitário (coleta, tratamento e disposição final), respeitando 
as limitações ambientais, normativas e técnicas que envolvem estes 
projetos e obras, considerando também o contexto global das bacias de 
contribuição; 
 

 Elaborar estudo de redução de maus odores e desenvolvimento de 
tecnologias para desodorização das estações de tratamento de esgoto  

 

 Conscientizar a população por meio de campanhas educativas sobre 
a importância da regularização das ligações na rede de esgoto e 
consequências negativas das ligações irregulares  

 

 Elaborar plano de erradicação de ligações clandestinas  
 

 Elaborar o plano de coleta seletiva e reciclagem, incluídos os 
resíduos orgânicos, devendo contemplar os direitos das 
associações/cooperativas de catadores garantidos por lei, além de 
incentivo à inserção de catadores  

 

 Conscientizar a população, por meio de campanhas educativas 
permanentes, sobre a necessidade de diminuir a geração dos resíduos 
sólidos na fonte, a importância da separação, acondicionamento e 
disposição adequada dos rejeitos coletados  

 

 Otimizar os roteiros de coleta especial, varrição e limpeza de ruas, 
com alteração de frequência, horários, percursos e pessoal envolvido, de 
forma a manter a cidade mais limpa  

 

 Elaborar projetos visando à minimização de inundações nas áreas 
delimitadas de alto risco de inundação 
 

 

 Mobilidade Urbana  
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A questão da Mobilidade Urbana, com peso significativo na 

qualidade de vida das pessoas, tem ampliado sua importância na medida 

em que aumentam as dificuldades para os deslocamentos dos indivíduos 

dentro da cidade. O projeto de atuação da Prefeitura nesta área é 

de o i ado Cidade o  Mo ilidade” 

 A política municipal de mobilidade e acessibilidade urbana devem 

garantir a qualidade de vida na cidade e no interior, priorizando o 

transporte coletivo que perpassam nas melhorias de infraestrutura e uso 

de suas tecnologias alternativas e sustentáveis conforme a lei 

N°12.587/2012 a qual o objetivo é o planejamento de ações nos 

municípios que contemplem a mobilidade urbana e acessibilidade dentro 

desses espaços.  

 Implantação da tarifa única para o transporte coletivo, garantindo o 

acesso das pessoas por toda a cidade pagando uma única tarifa. 

 Implementar o bilhete único, Macapá-Santana e Zona Sul e Zona 

Norte de Macapá. 

 Atuar nos gargalos de trânsito de maneira a racionalizar caminhos, 

minimizar os tempos de deslocamento e assim criar conforto para os 

usuários.  

 Criar e ampliar zonas de baixo impacto de carbono nos bairros, ruas 

e avenidas.  

 As calçadas serão adaptadas para atividades de lazer e cultura e 

mobilidade dentro do município.  

 Garantir acessibilidade com segurança e autonomia nos espaços 

urbanos. Levando em consideração os mobiliários e equipamentos 

urbanos; 
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 Padronização de calçadas, buscando a melhoria de circulação de 

pedestres e em especial de portadores de necessidades especiais; 

 Implantação de programa de manutenção preventiva das vias, 

considerando a priorização ao transporte coletivo, a prevenção aos 

acidentes de trânsito e a hierarquização viária. 

 Garantir transporte público coletivo a preços acessíveis e 

ambientalmente corretos; 

 Implementar o bilhete único, Macapá-Santana e Zona Sul e Zona 

Norte de Macapá; 

 Refazer plaqueamento de identificação de ruas para atingir 100% de 

identificação em quatro anos; 

 Garantir mobilidade urbana de qualidade no município que priorize 

o transporte coletivo; 

 Propor projetos para pedestres e ciclistas que ofertem ciclo-rotas 

(ciclovias, ciclo faixas e caminhos compartilhados) com trechos de 

trânsito exclusivo nas principais avenidas de Macapá; 

 Implantar passarelas em vias de alto fluxo de veículos; 

 Solicitar ao governo federal e estadual a implantação de passarelas 

nos trechos municipais de rodovias federais e estaduais; 

 

 Sustentabilidade e educação ambiental 

 A cidadania e propostas de governo municipal devem transformar 

as ideais generosas de preservação ambiental e de desenvolvimento 

autossustentável em exemplos concretos para a melhoria da qualidade de 

vida. No caso de Macapá, é possível reconhecer que o município possui 

um excelente nível de preservação ambiental.  

 

 Ampliar e executar ações de arborização urbana por meio da 

criação de projetos sustentáveis. 

 Criar programas para que possamos proteger as nascentes e 

monitorar os rios do município de Macapá. 
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 Criar projetos de coletas seletivas para que possamos 

fomentar a conscientização de busca por uma cidade limpa. 

 Elaborar e aprovar um novo plano de saneamento do 

município. 

 Construir parques ambientais no município e nos distritos 

para promover a cultura da preservação, conservação e contemplação dos 

recursos naturais, aliado a prática de esportes e atividades culturais.  

 Ampliar os mecanismos de controle e fiscalização da poluição.  

 Aperfeiçoar o sistema de destinação final de resíduos sólidos. 

 Municipalizar o serviço de tratamento de resíduos da 

construção civil. 

 Adotar o Licenciamento Ambiental Pleno, que consiste no 

controle de atividades potencialmente geradoras de impactos ao meio 

ambiente ou utilizadoras de recursos naturais, envolvendo a emissão de 

licenças ambientais para todas as atividades potencialmente poluidoras e 

o monitoramento rigoroso da instalação e o funcionamento destes 

empreendimentos; 

 Implantar a gestão sistêmica de fiscalização ambiental, nos 

termos da Lei Complementar Nº 140/11, assumindo a responsabilidade de 

controlar e fiscalizar qualquer atividade que possa causar dano ambiental; 

 Combater as construções irregulares, realizando e mantendo 

o embargo das obras, bem como executando a demolição daquelas que 

efetivamente estão agredindo o meio ambiente; 

 Atuar permanentemente na área da educação ambiental; 

 Realizar um projeto macro de paisagismo para a cidade, 

objetivando diagnosticar a situação das áreas já disponíveis (praças, 
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parques etc.) e projetar novos espaços com arborização adequada 

baseado na boa técnica de paisagismo 

 

4.  Desenvolvimento Econômico  e Qualidade de 

Vida  

Desenvolvimento urbano e qualidade de vida andam de mãos 

dadas. Reformular a legislação urbanística e revitalizar o centro da cidade 

são prioridade do novo Progra a de Gover o. O Revigora Ce tro  i lui 

uma série de ações que vão humanizar a região central com um novo 

padrão de paisagismo e urbanização, combate à poluição visual, criação 

de novas áreas de estacionamento, obras de remodelação de largos e 

calçadas, além de novas ligações viárias que vão desafogar o tráfego de 

veículos e dar mais conforto ao fluxo de pedestres. O programa inclui 

também a implementação de obras de saneamento, drenagem, coleta de 

lixo e aterro sanitário. 

Para atingir-se um grau de desenvolvimento econômico compatível 

com a necessidade do município é imprescindível identificar suas 

potencialidades, definir suas vocações e propor intervenções de modo a 

superar os obstáculos do crescimento.   

Trabalhar na formulação de políticas públicas, programas e projetos, 

especialmente de infraestrutura, bem como fortalecer a cooperação 

econômica local, articulando-se com a iniciativa privada e com o terceiro 

setor. 

Desta forma, os bairros da cidade devem ser considerados com 

unidade de planejamento do desenvolvimento econômico. A valorização 

das capacidades e potenciais de cada um deles pode gerar estratégias 

específicas e diferenciadas, portanto, mais adequadas às soluções dos 
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problemas da cidade. Em função disso, deve-se buscar a implantação de 

um programa que tenha o foco do desenvolvimento local, como forma de 

repensar a organização econômica da cidade 

Reformular as leis urbanísticas municipais, em especial o Plano 

Diretor do Município, a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, o 

Código de Obras e Edificações e as Posturas Municipais. 

Revitalizar os centros comerciais dos bairros de Macapá e promover 

a expansão da região central da cidade integrando e revitalizando a região 

do Centro de Macapá e resolver definitivamente o problema dos prédios e 

terrenos em estado de abandono no Município de Macapá. 

 

 Promoção de emprego e renda 

 Promover o desenvolvimento e a diversificação das bases 

produtivas locais mediante a intensificação dos diferentes níveis de 

utilização das vocações e potencialidades, sobremodo aquelas intensivas 

em mão-de-obra; 

 Incentivar a formação de cooperativas, estimular o 

empreendedorismo e buscar a capacitação gerencial de pequenos 

negócios com fortalecimento do microcrédito;  

 Promover e estimular abertura e expansão de pequenos 

negócios que podem ser viabilizados através do crédito popular  

 Desenvolver programas especiais para trabalhadores 

portadores de deficiência; 

 Desenvolver programas especiais para trabalhadores 

portadores de deficiência; 
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 Promover a capacitação e o treinamento da mão-de-obra 

local articulando com as demais esferas de governo um sistema municipal 

de emprego e renda. 

 Efetuar investimentos para urbanização e arborização do 

Centro Comercial da Área de Livre Comércio e na Zona Franca Verde. 

Criar o progra a Revigora Ce tro , i lui do o o pri ipais 

ações: 

 Paradas de ônibus mais eficazes para os usuários; 

 Ampliação do número de vagas de estacionamento no centro 

de Macapá; 

 Implantar estacionamento público de bicicletas; 

 Revitalização e reforma de praças públicas;  

 Revitalização da Praça da Beira Rio; 

 Construção de um espaço destinado ao Camelódromo de 

Macapá; 

 Criação de Ciclovias, Ciclo faixas em Eixos Estratégicos na 

Cidade; e 

 Iluminação pública: Substituição de lâmpadas nos bairros por 

lâmpadas que tem maior qualidade e menor consumo de energia. Com a 

economia feita, a luz poderá ser levada a lugares sem iluminação. 

5.  Segurança Pública 
 

Na segurança pública os problemas relacionados à área são 

crescentes e complexos, ocasionados, entre tantos fatores, por um 

desajuste social e pela urbanização desordenada da cidade, além da falta 

de emprego e renda para a população. 

Embora reconheçamos se tratar de matéria sob responsabilidade 



PLANO DE GOVERNO COLIGAÇÃO ATITUDE E TRABALHO – PREFEITURA DE MACAPÁ 2016  29 
 

constitucional de outras esferas de governo, entendemos que a 

administração municipal tem papel relevante no auxílio deste flagelo da 

insegurança em que vivemos. 

 Por meio de um modelo de gestão solidária, proporemos junto à 

comunidade alternativas para o enfrentamento desta que é, sem dúvida, 

uma das maiores preocupações dos cidadãos.  

A segurança pública atualmente está entre as principais demandas 

da sociedade brasileira. Para Macapá poder ter mais autonomia na 

questão da segurança pública, é fundamental a municipalização da 

segurança. 

Na segurança pública os problemas relacionados à área são 

crescentes e complexos, ocasionados entre tantos fatores, em decorrência 

de um desajuste social, bem como por uma urbanização desordenada da 

cidade e muito, pela falta de emprego e renda para a população. 

Embora reconhecendo tratar-se de matéria sob responsabilidade 

constitucional de outras esferas de governo, entende-se que a 

administração municipal tem papel relevante no auxílio deste flagelo da 

insegurança em que vivemos. 

Através de um modelo de gestão solidária, propor junto à 

comunidade, alternativas para o enfrentamento desta que é sem dúvida 

uma das maiores preocupações dos cidadãos.  

Promover com os governos estadual e federal parcerias para a 

prática de ações buscando um maior nível de segurança e um melhor 

atendimento, disponibilizando equipamentos e pessoal da própria 

administração municipal (Guardas Municipais). 
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Para que a segurança pública seja garantida pela administração 

municipal, de forma autônoma e eficaz, é preciso adotar algumas 

providências. Entre estas, destacamos: 

•Aumentar o efetivo da Guarda Municipal; 

•Descentralizar a GM, tornando mais efetiva a atuação no 

continente e regiões norte, sul e leste; 

•Promover campanhas municipais de segurança no trânsito, 

visando transformar a cidade em modelo nacional de trânsito seguro; 

•Ampliar as rondas escolares e patrimoniais. 

 

 

6. Transparência,  Participação Popular e 

Compromisso com a Gestão Pública 

 

 Ter ciência de que a implementação de ações de 

responsabilização e transparência no setor público enfrenta desafios de 

relevância proporcional à importância dos objetivos que aspira alcançar; 

 Assumir não apenas o cumprimento de leis e normas, mas, 

sobretudo, o atendimento das expectativas do que a sociedade considera 

como comportamento íntegro por parte dos detentores de cargos 

públicos; 

 Reforçar os elos entre governo e sociedade, radicalizando a 

democracia no planejamento, eficiência, transparência e controle da 

administração municipal, governando com austeridade; 

 Execução do orçamento para melhoria do Município e da 

sociedade, com um planejamento técnico e solidário, contemplando as 
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reais necessidades da comunidade, sempre promovendo ampla 

publicidade de sua execução. 

Hoje o orçamento-programa é o instrumento mais moderno de 

planejamento público onde se define a distribuição dos recursos não por 

áreas (educação, saúde, etc.), mas, sim, por programas que visam atender 

plenamente as necessidades da comunidade. Cada programa deve 

estabelecer metas e indicadores. Designa-se um gerente e o 

acompanhamento da execução pela sociedade será contínuo visando: 

 Modernizar a estrutura e adotar um controle de eficiência nos 

órgãos municipais responsáveis pela gestão das políticas públicas e pela 

prestação dos serviços, desburocratizando o atendimento, para que 

possam dar respostas eficazes às demandas da população. 

Nossas propostas de inovação das formas de gestão do governo 

municipal estão balizadas na ampliação e qualificação das instâncias de 

participação e controle social, principalmente a dos Conselhos Municipais. 

As demais formas de participação e controle serão incentivadas e 

viabilizadas, pois entendemos que se constituem em instrumento 

fundamental de encaminhamento e solução das demandas da área. 

Para tanto, destacamos quatro ações básicas: 

 

1. Implantação de um processo de planejamento com a 

participação da sociedade civil, além da ampliação e qualificação das 

instâncias de intervenção e controle social; 

2. Implementar no orçamento, programa definindo a 

distribuição dos recursos para o enfrentamento dos problemas da 

comunidade e criar mecanismos de prestação de contas para a população, 

de forma clara e objetiva; 
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3. Utilizar a Lei de Responsabilidade Fiscal como guia de gestão 

financeira;  

4. Modernizar a máquina pública, buscando agilidade e 

dinamismo na administração do município. 

O compromisso com o povo do Município será o de modernizar a 

administração, conferindo-lhe eficácia e transparência, sempre norteados 

pela ética e conduzidos pela solidariedade. 

 

 Desenvolvimento Social 

No Brasil, o ordenamento legal vigente tornou relevante para a 

construção de um processo de desenvolvimento com equidade, a pratica 

de ações que efetivem os direitos sociais, na educação, na saúde, no 

trabalho, no lazer, na segurança, na previdência social, na proteção à 

maternidade e à infância, na assistência aos desamparados. 

   A norma constitucional atribuiu aos governos municipais à 

responsabilidade das políticas públicas de assistência social, de saúde e a 

manutenção de programas de educação infantil e de ensino fundamental, 

não elidindo as demais responsabilidades do administrador local, no papel 

de gestor da promoção do desenvolvimento humano. 

 

 Da Habitação  
 

Uma política habitacional para atender a demanda por moradia 

de baixa renda é uma tarefa a ser enfrentada pela Prefeitura Municipal de 

Macapá. Números aproximados apontam um déficit habitacional de mais 

de 20 mil moradias na cidade de Macapá. Pode haver aí uma discrepância 
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com números oficias, mas nada que diminua a importância desse assunto 

para a vida do Município. 

 

A falta de moradia concorre para a insegurança pública, 

desorganiza a economia a partir de alugueis caros, desestímulo à 

construção civil e também gera um grave problema ambiental. 

Além disso, há o desafio de regularizar moradias já existentes, dar 

infraestrutura e constituir um ambiente para que as famílias não se 

desagreguem. 

Considerando todos esses aspectos, enfrentaremos o problema 

do passivo habitacional, com aplicação de recursos próprios do município 

e com a parceria dos governos federal, estadual e da iniciativa privada 

através de convênios. 

 

 Da Juventude 

 Nosso programa visa tratar o jovem como sujeito de direito que é e 

como cidadão, abrindo espaços para que atue nas mais diversas áreas da 

administração municipal. 

 A juventude não será considerada apenas como público-alvo de 

uma política pública, mas sim tratada como sujeito dessa política, 

participante ativo de seu desenho e implementação, tornando-se parceira 

e interlocutora do governo municipal. 

 A administração promoverá uma política de juventude inovadora, 

visando a integração social, política e econômica do jovem para que assim 

possam alcançar o seu pleno desenvolvimento. Para tanto, formulamos as 

seguintes estratégias: 

 Elaboração de companhas educativas direcionadas para esse 

público específico que enfatizem a conscientização da medicina 

preventiva; 
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 Estimular a inclusão do jovem nas decisões e garantir sua 

participação nos fóruns municipais; 

 Estimular o intercambio cultural entre jovens de todos os 

Municípios amapaenses e amazônicos.  

 Estimular as atividades culturais e artísticas entre os jovens. 

 Através de cursos técnicos, ampliar a qualificação do menor 

aprendiz  (14 anos) 

 

 

 Da Terceira idade  
 

Estabelecer programas específicos e integrados de atendimento aos 

idosos, fomentando parcerias do Município com a União, com o Estado e 

com organizações não governamentais; incentivando o voluntariado; 

concedendo subsídios, tudo no intuito de transpor o desafio de bem 

atendê-los e inseri-los na família e na sociedade de forma e em 

consonância com o Estatuto do Idoso.  

 Instalar espaços para atividades físicas da população, inclusive 

idosos, visando a saúde e qualidade de vida 

 Aprimorar a política de atenção básica e especializada 

 Promover atenção integral à saúde dos idosos e de 

portadores de necessidades especiais e portadores de doenças crônicas 

em situação de vulnerabilidade 

 

 Das Mulheres 

  Fortalecimento de todas as políticas de Prevenção à Violência e 

criação do Conselho Municipal de Direitos da Mulher; 
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 Fortalecer a rede social entre entidades que visam à proteção da 

Mulher. 

 Criação de um Centro de Apoio para mulheres vítimas de violência 

 Criação de um Posto de Saúde para Mulheres 

 Cursos de Profissionalização voltado para mulheres 

 Promover a igualdade entre homens e mulheres 

 Ampliar a participação feminina em todos os espaços decisórios e 

representativos do poder executivo municipal 

 Promover ações voltadas ao combate da violência contra a mulher 

 Incentivar o empreendedorismo para gerar autonomia  

 Promover a universalidade dos serviços e benefícios ofertados pelo 

Estado 

 Promover ações para construção de educação para igualdade e 

cidadania, contribuindo para promover o acesso, a permanência e o 

sucesso de meninas, jovens e mulheres à educação de qualidade 

 Promover o enfrentamento de todas as formas de violência contra 

as mulheres 

 Fomentar e fortalecer a participação igualitária, plural e multirracial 

das mulheres nos espaços de poder e decisão 

 Promover o fortalecimento econômico e o direito à vida de 

qualidade das mulheres no meio rural, respeitando as 

especificidades das mulheres do campo e da floresta e comunidades 

tradicionais, com garantia do acesso à terra, bens, equipamentos e 

serviços públicos. 

 

 Promover a igualdade de gênero e racial 
 

Como garantia dos direitos constitucionais e legais, este programa 

contempla: 

 A garantia a igualdade de oportunidades, reconhecendo a 

todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou da cor da pele, o 

direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades 

políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, 

defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e culturais.  

 

 Estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da 

sociedade civil direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e 
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ao combate às desigualdades étnicas, inclusive mediante a 

implementação de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade 

no acesso aos recursos públicos; 

  Implementação de programas de ação afirmativa destinados 

ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, 

cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de 

comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à Justiça, 

e outros. 

 Respeitar a diversidade humana relativa a gênero, cor, raça e 

etnia, combatendo toda forma de discriminação trabalhando um conjunto 

de ações afirmativas com essa finalidade 

 

 

 

 Da Segurança Alimentar, Nutricional e Sustentável: 
 

 A importância que atribuímos a este tema relaciona-se ao fato de 

ser a alimentação o direito humano mais elementar, ou seja, o direito à 

vida.  

Entendemos que a política nacional e a de âmbito estadual 

devem estar associadas com ações locais, implementando-se uma 

proposta com o envolvimento de todos os setores da administração 

pública e das entidades da sociedade civil que tenham relação direta ou 

indireta com os diversos aspectos da questão alimentar, através do 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar a ser instituído. 

Promover uma política de educação alimentar com campanhas 

que incentivem práticas alimentares saudáveis; combatam o desperdício 

de alimentos e auxiliem na organização dos consumidores em defesa dos 

seus direitos. 
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Implantar programas alimentares com caráter suplementar ou 

emergencial, dirigidos a grupos populacionais específicos, buscando a 

organização e emancipação dos beneficiários. 

  

 Do Capital Social: 
 

Capital social é o acumulo de recursos existentes nos modos de 

organização da vida social de uma população. É um bem coletivo que 

garante o respeito de normas de confiança mútua e de comportamento 

social.  

 

 

 A gestão deve promover: 

 A integração das definições de capital social no planejamento 

de políticas de desenvolvimento local; 

 A apropriação e adequação das metodologias de construção 

de indicadores locais de capital social; 

 A identificação e avaliação das redes de cooperação 

existentes entre os atores do desenvolvimento local; 

 

O compromisso com o povo do município será o de modernizar 

a administração, conferindo-lhe eficácia e transparência, sempre 

norteados pela ética e conduzidos pela solidariedade. 

 

7. Turismo 

O município de Macapá deve ser preparado em todas as dimensões, 

começando pelo saneamento básico, organização das praças e projetos 

paisagísticos, com um plano diretor moderno e atual, considerando que a 
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atividade turística afeta diretamente mais de 50 setores da economia, 

superando a indústria petrolífera, elétrica, eletrônica e de 

armazenamento. 

A projeção de recursos a serem movimentados, anualmente, pelo 

turismo em todo o mundo, na próxima década, é de US$ 7 trilhões, 

colocando a indústria turística como a maior empregadora do mundo.  

O Brasil recebe bem menos turistas do que uma microrregião da 

França, da Itália ou da Espanha, mesmo assim emprega cerca de dois 

milhões de pessoas e fatura mais 1,5 bilhões de dólares anuais, somente 

com visita de estrangeiros. 

Macapá é uma das potencialidades mais concretas para o turismo 

amazônico, tendo em vista o estado de conservação dos seus variados 

ambientes ecológicos, sua posição geográfica privilegiadíssima, sua 

riqueza étnica, seu patrimônio histórico e, principalmente, a 

desembocadura do rio Amazonas.  

Preparar Macapá para o futuro envolve: 

 Explorar sua localização geográfica, pois ela se encontra no 

meio do mundo, pela realidade da Linha do Equador, dividindo a capital 

em dois hemisférios, Norte e Sul; 

 Dar mais visibilidade aos esportes praticados no Rio 

Amazonas, com o intuito de atrair o turista local e internacional; 

 Ter atenção especial às áreas de preservação; 

 Valorizar a cultura local - Macapá é cheia de históricas e de 

cultura, como o Marabaixo e o Encontro dos Tambores, vamos promover 

mais eventos que promovam a dança e a música popular amapaense; 

 Aproveitar mais os espaços públicos, como praças e ruas, na 

produção de feiras e eventos que incitem a iniciativa artística em todas as 

áreas, desde a música até a exposição de artes plásticas; 

 Apoiar centros educacionais dedicados à formação de 

recursos humanos para o turismo, estimulando a criação de cursos de 

formação de mão de obra especializada. 

 Fomentar o turismo - O turismo será uma prioridade no 

Município de Macapá, pois é visto como fator de desenvolvimento 

econômico, geração de empregos, renda e lazer. Portanto, a partir de 
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ampliação da estrutura hoje existente, levando-se em consideração as 

características e limitações locais, é possível promover ações voltadas ao 

desenvolvimento turístico, industrial e comercial; 

 Criação serviços, com a geração de emprego e renda, 

qualificando a política municipal ao desenvolvimento econômico; 

 Promover a divulgação dos potenciais econômicos e turísticos 

do Município articulada com as demais Secretarias e o Estado; 

 Incentivar a instalação, ampliação e modernização de 

empreendimentos voltados ao desenvolvimento econômico e turístico do 

Município; 

 Estimular e apoiar empreendimentos em especial a pequena 

e média empresa; 

 Apoiar e organizar feiras, exposições e outros eventos 

similares, visando à divulgação do Município e de suas potencialidades; 

 Promover e incentivar o turismo como fator de 

desenvolvimento econômico e social; 

 Promover campanhas de incentivo, envolvendo os 

estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços do 

Município; 

 Articulação com os organismos federais e estaduais, 

organizações não governamentais entidades privadas, com o objetivo de 

aumentar a oferta de empregos e renda no Município; 

 Apoiar ações voltadas para a reinserção de trabalhadores 

desempregados ao mercado de trabalho, mediante cursos, treinamento, 

aperfeiçoamento e reciclagem. 

 

8. Desenvolvimento Econômico 

Construção de um governo participativo e integrativo com: 

 Projetos de concessão de benefícios na instalação de 

prestadoras de serviço, micro e pequenas empresas; 

 Concessão de benefícios e investimentos na urbanização na 

Área de Livre Comércio e Zona Franca Verde. 

 Fortalecimento dos Conselhos Municipais oferecendo 

estrutura de apoio; 
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 Intensificação e qualificação do setor de projetos e 

planejamento com o objetivo de obter: 

• recursos e parcerias junto à esfera estadual e federal; 

• Incentivo à regularização fundiária nas áreas urbana e 

rural; 

• Investimento na aquisição de áreas de interesse social; 

• Elaboração de um plano de carreira para os servidores; 

• Incentivo e oportunidade de estágios para estudantes; 

 

9. Transparência e Participação Popular  

 Compromisso com a Gestão Pública: 

Ter presente que a implementação de ações de responsabilização e 

transparência no setor público, enfrenta desafios de relevância 

proporcional à importância dos objetivos que aspira alcançar. 

Assumir não apenas o cumprimento de leis e normas, mas, 

sobretudo, o atendimento das expectativas do que a sociedade considera 

como comportamento íntegro por parte dos detentores de cargos 

públicos. 

Reforçar os elos entre governo e sociedade, radicalizando a 

democracia no planejamento, eficiência, transparência e controle da 

administração municipal, governando com austeridade. 

O orçamento, baseado num planejamento técnico e solidário, 

contemplando as reais necessidades da comunidade norteará as ações de 

governo, para o qual deve dar-se ampla publicidade de sua execução. 

Hoje o orçamento-programa é o instrumento mais moderno de 

planejamento público onde se define a distribuição dos recursos não por 

áreas (educação, saúde,  

etc.), mas, sim, por programas que visam atender plenamente as 

necessidades da comunidade. Cada programa deve estabelecer metas e 
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indicadores. Designa-se um gerente e o acompanhamento da execução 

pela sociedade será contínuo. 

Modernizar estrutura e adotar um controle de eficiência nos órgãos 

municipais responsáveis pela gestão das políticas públicas e pela 

prestação dos serviços, desburocratizando o atendimento, para que 

possam dar respostas eficazes às demandas da população. 

Nossas propostas de inovação das formas de gestão do governo 

municipal estão balizadas na ampliação e qualificação das instâncias de 

participação e controle social, principalmente a dos Conselhos Municipais. 

As demais formas de participação e controle serão incentivadas e 

viabilizadas, pois entendemos que se constituem em instrumento 

fundamental de encaminhamento e solução das demandas da área. 

Para tanto, destacamos quatro ações básicas: 

 Implantar um processo de planejamento com a participação 

da sociedade civil e ampliar e qualificar as instâncias de intervenção e 

controle social; 

 Implementar no orçamento, programa definindo a 

distribuição dos recursos para o enfrentamento dos problemas da 

comunidade e criar mecanismos de prestação de contas para a população, 

de forma clara e objetiva; 

 Utilizar a Lei de Responsabilidade Fiscal como guia de gestão 

financeira;  

 Modernizar a máquina pública, buscando agilidade e 

dinamismo na administração do município. 

 Implantar e disponibilizar no site da Prefeitura de Macapá, 

todos os serviços de competência municipal. 

 



PLANO DE GOVERNO COLIGAÇÃO ATITUDE E TRABALHO – PREFEITURA DE MACAPÁ 2016  42 
 

 Este Plano de Governo contempla a flexibilização para atendimento 

de demandas prementes da população macapaense que, dentro das 

disposições e prazos constitucionais e legais, pode pleitear alterações. 


