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INTRODUÇÃO
Manaus, a capital do Amazonas, é uma grande e pujante cidade brasileira.
Situada no coração da floresta Amazônica, é vetor de atração de investimentos e
recepção de turistas que almejam conhecer o maior bioma natural do nosso planeta.
O município de Manaus ocupa uma área de 11.401,092 Km2. É apenas o 35º
município do Amazonas em extensão territorial e 115º de todo o Brasil. Ainda que
concentre aproximadamente 53% da população do Amazonas, com população
estimada de 2.219.580 pessoas em 2020, sua densidade demográfica é bastante baixa.
São apenas 158,06 habitantes/Km2. Para efeito comparativo, o município de Belém
possui 1.315,25 habitantes/Km2 (mais de oito vezes a densidade demográfica de
Manaus).
Em relação ao PIB, Manaus sempre ocupou uma posição de destaque nacional.
Baseado nos dados de 2017, divulgados pelo IBGE em 2019, o município ocupa a 8ª
posição no ranking nacional, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo
Horizonte, Curitiba, Osasco e Porto Alegre, nesta ordem. Dentre as capitais, possuímos
o 100 PIB per capita (superior a R$ 34 mil). Não obstante, Manaus é uma cidade que
convive com desigualdades extremas, tais como o salário médio de trabalhadores
formais de apenas 3,2 salários mínimos, mais de 35% da população com rendimento
nominal mensal per capita de até ½ salário mínimo e altas taxas de desemprego
(superiores a 18%).
A seguir, apresentamos alguns dados relevantes do município de Manaus. São
informações que ajudam a compreender o potencial que a cidade representa para o
desenvolvimento socioeconômico sustentável do Amazonas e toda a Região Norte do
Brasil.

Figura 1: Dados de população e densidade demográfica de Manaus. Fonte: Relatório IBGE
(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/manaus/panorama).
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Figura 2: Dados de população e densidade demográfica de Manaus, incluindo a posição em relação ao
Brasil e ao Amazonas. Fonte: Relatório IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/manaus/panorama).

Figura 3: Pirâmide etária de Manaus, com predominância de uma população jovem. Fonte: Relatório
IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/manaus/panorama).
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Figura 4: População residente por religião, com predominância de católicos (59,7%) e evangélicos
(39,5%). Fonte: Relatório IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/manaus/panorama).

Figura 5: Dados de trabalho e rendimento dos trabalhadores formais em Manaus. Fonte: Relatório IBGE
(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/manaus/panorama).
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Figura 6: Dados de trabalho e rendimento dos trabalhadores formais, incluindo a posição em relação ao
Brasil e ao Amazonas. Fonte: Relatório IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/manaus/panorama).

Figura 7: Dados econômicos de Manaus, destacando que o município representa aproximadamente 78%
do PIB do Amazonas. Fonte: Relatório IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/manaus/panorama).
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Figura 8: Dados econômicos de Manaus, incluindo a posição em relação ao Brasil e ao Amazonas. Fonte:
Relatório IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/manaus/panorama).

Figura 9: Dados territoriais do município de Manaus, incluindo a posição em relação ao Brasil e ao
Amazonas. Fonte: Relatório IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/manaus/panorama).
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Figura 10: Produto Interno Bruto (PIB) do município de Manaus. Fonte: Relatório IBGE
(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/manaus/pesquisa/38/47001?tipo=ranking).

Figura 11: Informações do PIB per capita do município de Manaus. Fonte: Relatório IBGE
(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/manaus/pesquisa/38/47001?tipo=ranking).
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O Amazonas é um Estado de imenso potencial econômico. Com vasta
biodiversidade, água, minérios e natureza exuberante, proporciona alternativas de
desenvolvimento sustentável sobretudo nas áreas de biotecnologia, mineração,
produção de alimentos (agricultura e piscicultura, por exemplo), saneamento,
transportes, habitação, energia, turismo e extrativismo.
A cidade de Manaus é o centro de convergência da indústria, da pesquisa, da
tecnologia e dos serviços na Região Norte. Outrora, como capital da borracha, em
1895, foi a segunda cidade do Brasil (após Campos, RJ) a introduzir a energia elétrica
na iluminação pública. Em seguida, veio o bonde elétrico. Pioneirismo, portanto, é uma
vocação natural de uma complexa metrópole encravada no coração da floresta.
Com sua vasta experiência exitosa de Zona Franca, Manaus precisa se
estabelecer como a cidade do conhecimento e das soluções criativas para a Amazônia.
Ser referência em serviços públicos, inovadora em serviços ambientais e turismo
sustentável, proativa com a economia regional e extrativista, empreendedora na
indústria, criativa nas tecnologias e na energia renovável, moderna na mobilidade
urbana, arquiteta das soluções de logística, inovadora na biotecnologia e referência
como capital ambiental do planeta.

Figura 12: Decomposição do PIB de Manaus. Observe que os maiores valores estão em serviços (R$ 26,1
bilhões ou 36%) e indústria (R$ 24,6 bilhões ou 34%). Também o setor público tem um impacto muito
significativo na riqueza do município (R$ 22,2 bilhões ou 30%). Fonte: Relatório IBGE
(https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dosmunicipios.html?t=pib-por-municipio&c=1302603).
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O Brasil está muito defasado na apuração do Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH). Manaus, no censo 2010, é o único município do Amazonas com IDH
alto (0,737), conforme Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
assim decomposto: (1) longevidade = 0,826; (2) renda = 0,738; (3) educação = 0,658.
Fica claro, portanto, a importância da cidade avançar em educação, geração de
empregos e distribuição de renda.

Figura 13: Caracterização territorial do município de Manaus, cujo IDH é considerado alto (0,737). Fonte:
Atlas do Desenvolvimento Humano (http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/manaus_am).

Figura 14: Entre 1991 e 2010, a evolução do IDH de Manaus foi significativa (superior a 40%). Fonte:
Atlas do Desenvolvimento Humano (http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/manaus_am).
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Figura 15: Evolução dos componentes do IDH de Manaus entre 1991 e 2010. A maior evolução relativa
ocorreu no componente educação. Em contraponto, a menor evolução foi na renda. Fonte: Atlas do
Desenvolvimento Humano (http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/manaus_am).

De acordo com dados de 2000 do PNUD Brasil, Adrianópolis e Nossa Senhora
das Graças são os bairros de Manaus com IDH considerado muito alto (0,943), com
qualidade de vida similar à Noruega, por exemplo. A desigualdade socioeconômica da
cidade é evidenciada nos bairros periféricos, tais como São José e a comunidade
Grande Vitória, cujo IDH (0,658) é compatível aos países subdesenvolvidos.
A região Centro-Sul apresenta a melhor qualidade de vida da cidade, além de
localidades específicas como a Ponta Negra. As regiões mais pobres estão em
comunidades e bairros, tais como Nova Vitória, Grande Vitória, Cidade de Deus, e em
algumas áreas do Jorge Teixeira e Tarumã.
Enfatizando a proposta de uma gestão técnica, democrática, social, inclusiva,
justa e participativa, este Plano de Governo foi elaborado com a experiência e
conhecimento de profissionais de áreas diversas e variados perfis. Também consolida
as principais propostas e contribuições para um mandato inovador, empreendedor e
transparente, frente à Prefeitura de Manaus, dando a certeza de um compromisso
firmado pelos candidatos DAVID ALMEIDA, Prefeito, e MARCOS ROTTA, Vice-Prefeito,
Partidos, Candidatos, Coligação e todos que o apoiam.
Com humildade, esperança, paz, união, trabalho, perseverança e muita fé em
Deus, esperamos que o povo de Manaus nos dê o privilégio de administrar nossa
cidade com transparência, decisões técnicas e, principalmente, paz e amor às pessoas.
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PRINCIPAIS DESAFIOS, PRIORIDADES E DIRETRIZES DO GOVERNO
Governos existem para promover o bem estar social, a qualidade de vida e a
dignidade humanas. Para tal, é essencial estimular o exercício da cidadania. Pessoas
alegres almejam cidades produtivas, fraternas, justas e felizes.
O que significa uma cidade justa e feliz? Como um Prefeito e sua administração
pode trazer justiça e felicidade? Decerto, é primário respeitar os Princípios
Constitucionais básicos, Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e
Eficiência, deveras vilipendiados nas administrações atuais, mas sobretudo
potencializar, a partir do máximo grau de transparência pública, a democratização das
decisões e ações, o fortalecimento da competência técnica e a responsabilidade fiscal.
Nós não vivemos em países ou estados, mas sim em cidades. Moramos em
comunidades, conjuntos e bairros. Trafegamos pelas calçadas, ruas e avenidas.
Frequentamos escolas, bibliotecas, hospitais, museus, parques, praças, balneários...
Mais do que tudo, os espaços públicos devem ser humanizados.
Sem valorizar as pessoas, ninguém consegue administrar bem. Trabalhar em
equipe e priorizar decisões técnicas produzem resultados efetivos. O relacionamento
aberto, franco e transparente com servidores propicia aprendizagem, produtividade,
conhecimento, inovação e proatividade. Pessoas felizes trabalham em equipe.
Nosso governo irá trabalhar de forma harmoniosa e integrada nos campos
econômico, social, ambiental, político e administrativo. Aproximará a sociedade das
decisões, promoverá a transparência e a ética na administração. Prestará contas à
sociedade e instâncias controladoras (“accountability”). Estes serão os mais
apregoados instrumentos de governança e governabilidade.

PLANEJANDO MANAUS
“Se lhe pedirem para ser varredor de ruas, varra as ruas como Michelangelo pintava,
como Bethoven compunha ou como Sheakspeare escrevia.”
Martin Luther King
O maior e mais recorrente erro das administrações públicas no Brasil é a
ausência de planejamento. Especialmente no tocante ao Executivo, candidatos se
preocupam exclusivamente com o momento eleitoral, mas demonstram-se totalmente
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incapacitados ao exercício de um mandato após as eleições. Não há respostas às
questões básicas de governança, tais como: “Quais as prioridades do governo?”; “Qual
a estrutura da administração requerida para implantar o Plano de Governo?”; “Quem
são os responsáveis pela gestão das prioridades?”; ou “Qual o custo do modelo de
governança adotado?”.
O Governo David Almeida dotará Manaus de um Plano de Desenvolvimento
Integrado de curto, médio e longo prazo, com horizonte temporal até 2030, cujos eixos
centrais constam deste Plano de Governo. Portanto, não se trata de um planejamento
de um único mandato.

I - Responsabilidade do Governo (Missão e Valores)
“O Governo David Almeida e Marcos Rotta se compromete a promover a
harmonia e equidade social, melhorando a qualidade de vida do povo Manauara,
incentivando o desenvolvimento socioeconômico e fomentando novas alternativas de
geração de emprego e renda, com transparência, ética, integridade e controle social,
preservando o meio ambiente e respeitando a livre iniciativa, capacitando servidores
públicos, formando novas lideranças, minimizando o custo da máquina administrativa
e provendo sua estrutura de recursos humanos, materiais e tecnológicos adequados,
estimulando a gestão democrática, de forma a obter, dentro dos melhores princípios
técnicos, morais, éticos e legais, o cumprimento integral de sua Missão.”

Nossa Missão: “Promover a excelência da qualidade de vida e melhorar o
ambiente de negócios em Manaus, com geração de emprego e renda, respeito
ao meio ambiente e equidade social.”

Nossos Valores: “Respeito e valorização das pessoas; Combate às
desigualdades; Preservação do meio ambiente; Incentivo à livre iniciativa, à
economia de mercado e à participação democrática; Trabalho em equipe;
Observância dos Princípios Legais; Impessoalidade; Moralidade; Transparência;
Eficiência no atendimento às demandas da Sociedade; Economicidade; Justiça e
equilíbrio fiscal.”
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II - Visão de Futuro
“Ser reconhecida como a capital mundial do respeito ao meio ambiente,
do respeito e valorização do ser humano e do desenvolvimento sustentável.”
Esta Visão será fonte de inspiração à agenda de projetos e iniciativas
estratégicas para o enfrentamento dos principais problemas da cidade de Manaus, os
quais encaramos como grandes oportunidades.

III - Principais Problemas: Desafios e Transformações (Agenda 2030)

Figura 16: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento
(PNUD).
Fonte:
Atlas
do
Desenvolvimento
Humano
(https://nacoesunidas.org/pos2015/).

I. Erradicar a miséria e reduzir significativamente as desigualdades sociais e de
infraestrutura nos bairros. Ainda é necessário um grande esforço para romper o
ciclo da pobreza, da distribuição de renda e da infraestrutura, sobretudo nas
comunidades e bairros da periferia de Manaus.
II. Qualificar a sociedade a partir da educação e cultura. A educação é o mais valioso
ativo da sociedade, assim como a diversidade cultural. Precisamos superar a alta
evasão escolar, aumentar o acesso às creches e às pré-escolas, elevar a
escolaridade média e eliminar o atraso dos estudantes em relação à série
adequada. O sistema educacional deve priorizar o caráter inclusivo, a tecnologia, a
empregabilidade, o empreendedorismo e as oportunidades Amazônicas.
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III. Aumentar a empregabilidade e valorizar o empreendedorismo. O nível de
emprego em Manaus, direta ou indiretamente, é muito dependente do seu Polo
Industrial. É necessário combater a informalidade e criar novas oportunidades de
geração de emprego e renda, principalmente estimulando o empreendedorismo, o
cooperativismo e as micro e pequenas empresas.
IV. Desenvolver e diversificar a economia, estimulando a criatividade e a inovação.
Manaus detém o 80 maior PIB do Brasil (aproximadamente R$ 73,2 Bilhões),
concentrando 78% da riqueza do Estado. Não obstante, a dependência do Polo
Industrial coloca o Amazonas em séria condição de vulnerabilidade econômica. Para
mudar este quadro, será necessário investir na diversificação econômica, na
indústria criativa, na densidade tecnológica e no desenvolvimento de fatores de
produção de origem regional, além de apoiar as micro e pequenas empresas
inovadoras.
Fonte: Relatório IBGE (https://cidades.ibge.gov.br).

V. Ampliar e modernizar a infraestrutura, a mobilidade urbana e os serviços

públicos. A infraestrutura é condição essencial à atração de investimentos e
competitividade da economia. Por outro lado, é um dos principais vetores de
qualidade de vida e geração de emprego. Será necessário dar um salto nos
investimentos públicos e privados, principalmente em saúde, mobilidade urbana,
habitação, governo eletrônico e serviços públicos digitais.
VI. Garantir o direito de moradia digna. O Amazonas possui o terceiro maior déficit
habitacional do Brasil (14,5%, conforme pesquisa realizada pela Fundação João
Pinheiro - FJP), superando apenas o Maranhão (20,0%) e Pará (15,3%), mas muito
acima da média nacional (9,3%). Isto representa algo em torno de 151.658 unidades
habitacionais, sendo 134.950 em zona urbana e 16.707 na zona rural. Embora os
dados sejam de todo o Estado, a pesquisa reflete com exatidão a realidade de
Manaus de 128 mil famílias sem residência própria ou quase 500 mil pessoas sem
um local fixo de moradia, conforme levantamento do IBGE em 2018. O desemprego
e a baixa renda familiar impulsionam as invasões (163 focos de invasão na cidade
desde 2015). Os principais problemas apontados, em Manaus e municípios do
interior do Estado, são, nesta ordem, a coabitação familiar (50,4% ou 76.475
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unidades, sendo 72.787 em zona urbana e 3.687 em zona rural), o ônus excessivo
com aluguel de domicílios urbanos (29,0% ou 43.936 unidades), a habitação
precária (12,0% ou 18.227 unidades, sendo 5.533 em zona urbana e 12.694 em zona
rural) e o adensamento excessivo de domicílios alugados (8,6% ou 13.020 unidades,
sendo 12.694 em zona urbana e 326 em zona rural). Existem também cerca de
15.622 unidades habitacionais sem banheiro de uso exclusivo e 133.000
necessitando de reforma do telhado (15,1% dos domicílios particulares
permanentes urbanos). Além disso, serviços básicos, tais como fornecimento de
energia elétrica, abastecimento de água, tratamento de esgoto e coleta de lixo, são
providos de forma bastante precária. Aproximadamente 334.930 domicílios
Amazonenses não têm acesso ao abastecimento de água (148.755 unidades), ao
esgotamento sanitário (163.716 unidades) e à coleta de lixo (22.459 unidades).
Manaus, em estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil, ocupa o 50 lugar entre os
piores municípios em coleta de esgoto do Brasil. Dar acesso à moradia e serviços
públicos básicos, tais como energia elétrica, água tratada, coleta e tratamento de
esgoto, coleta de lixo e transporte, resgata a dignidade humana, que é um dever
constitucional do Estado.
Fonte: Relatório Fundação João Pinnheiro 2018 (http://fjpdados.fjp.mg.gov.br/deficit/#release).

VII. Viver mais e com mais saúde. Em 2019, Manaus aplicou, em ações e serviços
públicos de saúde, 20,16% da sua receita líquida de impostos e de transferências
constitucionais (o limite mínimo é 15%). O Estado do Amazonas também investe
acima do limite constitucional (cerca de 22%, em média). Ainda assim, Manaus
convive historicamente com a baixa cobertura na atenção básica. Durante todo o

ano de 2019, não conseguimos superar o índice de 48%, embora tenhamos
avançado em 2020 ao atingir a maior série histórica (63,69% em junho/2020). Ainda
que deveras desafiador, não podemos aceitar uma cobertura inferior à média Brasil,
que é de aproximadamente 75%. Também enfrentar a mortalidade infantil, a
educação alimentar, fomentar as práticas de lazer e esporte e ampliar os programas
de saúde da família (prevenção).
VIII. Aumentar a segurança e a sensação de segurança. Embora não sendo função
precípua de governos municipais, não existe desenvolvimento sem segurança. A
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Prefeitura de Manaus contribuirá com mecanismos de segurança em logradouros
públicos, principalmente parques, praças e transportes públicos, com iluminação
pública sobretudo em áreas de maior vulnerabilidade, com mobilidade urbana e
com o incentivo às diversas práticas esportivas e manifestações culturais, que são
poderosos instrumentos de combate às drogas e à criminalidade. As pessoas
precisam ocupar os espaços públicos e aumentar a sensação de segurança em seus
bairros e comunidades.
IX. Preservar o meio ambiente e garantir o uso sustentável dos seus recursos. Não
existe futuro sem o cuidado com o meio ambiente. Manaus não pode ser a cidade
do asfalto cercada pela floresta. A excelência da qualidade de vida em Manaus
passa pela preservação das águas (rios, igarapés e nascentes), a arborização da
cidade e a reconstrução dos biomas degradados. Manaus será o portal turístico da
Amazônia e naturalmente vocacionada à economia verde.
X. Assegurar os direitos fundamentais e fomentar a participação cidadã. Os
princípios fundamentais, previstos na Constituição Federal, devem ser garantidos
pelo Estado: a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança
e a propriedade. Promover os direitos humanos, sobretudo das minorias
historicamente discriminadas, e ampliar os direitos das crianças e dos adolescentes,
nosso futuro, são prioridade estratégicas. Fomentar as práticas esportivas e as
iniciativas de valorização cultural. Proteger a democracia e combater o
patrimonialismo. Promover a cooperação Sociedade/Estado com transparência,
acesso à informação, equilíbrio fiscal, produtividade e qualidade do gasto público.
Produzir mais e melhores resultados à população.

IV - Medindo o Desempenho da Administração
O crescimento desordenado de grandes cidades tem acarretado grandes e
complexos desafios às administrações municipais. Manaus, uma metrópole de mais de
dois milhões de habitantes, precisa empreender uma gestão tecnológica e inovadora,
mas sempre com foco no bem estar dos seus habitantes e satisfação dos visitantes.
O Poder Público enfrenta dois problemas estruturais de governança: a
setorização (ou fragmentação das atividades) e a ineficácia (não consegue produzir
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resultados ao cidadão). Superar tamanhos desafios pressupõe a integração das partes,
ainda que heterogêneas, em arranjos que potencializem recursos e esforços em
propósitos comuns, ou seja, estimular o trabalho em equipe, a integração dos
projetos/ações e a interoperabilidade dos sistemas.
A estruturação do modelo de governança da cidade de Manaus está
compreendida em quatro perspectivas.
I. Compreender a dinâmica da cidade e as demandas dos seus habitantes e
visitantes. As cidades existem para as pessoas. Toda a infraestrutura e serviços
públicos devem estar voltados ao bem estar e qualidade de vida dos Manauaras e
aqueles que visitam a cidade. Portanto, é dever da administração implementar
mecanismos eficazes de escuta dos anseios e desejos de toda essa gente.
II. Formular projetos e ações com ênfase na qualidade de vida das pessoas. Tudo em
uma cidade deve ser pensado para o bem estar das pessoas. Tecnologias e
conhecimentos mobilizados para a qualidade de vida da sociedade.
III. Eficiência na execução das ações. Para que todos estejam empenhados a alcançar
os resultados almejados, é essencial compartilhar informações, objetivos,
perspectivas e estratégias. Minimiza-se então o retrabalho, o desperdício de
recursos e o setorialismo, que são ingredientes de extrema toxidade à
administração.
IV. Avaliação e Controle das entregas à sociedade. Controle, agilidade e proatividade
são atributos de entrega de resultados: trânsito rápido; ruas pavimentadas;
pontualidade e segurança no transporte público; espaços de lazer; cultura nos
bairros; creche e vacinação. Alguns exemplos de que, nas cidades, as entregas são
objetivas e perceptíveis.
Nossas propostas estão estruturadas nas perspectivas de governança e entrega
de resultados, as quais são subdivididas, respectivamente, em 3 (três) componentes de
gestão e 9 (nove) componentes de bem estar. Cada um dos componentes está
desdobrado em objetivos, metas e diretrizes estratégicas, além de detalhadas as
propostas.
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PERSPECTIVAS DE GOVERNANÇA
I - SERVIDOR PÚBLICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ü Valorizar as carreiras do serviço público.
ü Estimular a capacidade de inovação do Governo.
ü Melhorar a produtividade da gestão pública.
ü Aprimorar a qualidade dos serviços públicos e do gasto público.

METAS ESTRATÉGICAS

a) Organizar, de forma democrática e participativa, 100% das carreiras municipais,
com fundamentos na meritocracia, valorização do servidor e entregas à
população.

b) Implantar, em 100% dos órgãos públicos, o programa de saúde ocupacional e
segurança do servidor público.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
i.

Cultivar um ambiente de gestão pública propício à inovação, à valorização do
servidor público, à formação e retenção de talentos, ao trabalho em equipe e à
produtividade, de elevado espírito público e comprometimento com a missão
institucional da Prefeitura de Manaus.

ii. Garantir que os avanços administrativos sejam orientados às entregas e
resultados almejados pela sociedade.

PRINCIPAIS PROPOSTAS
PROSERVIDOR: PROGRAMA DE GESTÃO DE SERVIDORES
a) Desenvolver um programa de melhoria contínua da gestão de pessoas
i. Mapeamento e redesenho de processos, unificando modelos em toda a
administração.
ii. Implantar o Sistema de Meritocracia e Valorização do Servidor Público:
formação de lideranças, capacitação permanente (novos conhecimentos),
treinamento on the job (desenvolver habilidades) e avaliação de desempenho e
produtividade (atitudes no trabalho).
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iii. Implantar o Sistema Informatizado de Apoio à Gestão de Recursos Humanos
aplicável a todos os órgãos.
iv. Reestruturar e revisar, com participação dos ativa dos servidores, as diversas
carreiras

públicas

municipais:

novos

Planos

de

Cargos,

Carreiras,

Remunerações e Salários - PCCR e avaliação das necessidades de novos
provimentos mediante concurso público.
v. Implantar o programa municipal de preparação do servidor para a
aposentadoria.
vi. Institucionalizar mecanismos de estímulo à capacitação, aprendizagem,
meritocracia, inovação e ganhos de produtividade.
b) Definir um programa permanente de treinamento e capacitação
i. Firmar cooperação técnica com instituições: UEA, UFAM, ECP-TCE/AM.
ii. Criar o Curso de Formação de Gestores Públicos e Novas Lideranças
Municipais.
iii. Estabelecer a Política de Capacitação de Pessoal baseada em trilhas de
capacitação por área de atuação e mapeamento de competências.
c) Garantir melhorias nas condições de trabalho dos servidores
i. Promover ambientes de trabalho saudáveis e felizes aos servidores.
ii. Prover os ambientes de trabalho de infraestrutura básica adequada, tais como
espaços limpos, pintados e iluminados, mobiliários ergonomicamente
adequados, tecnologia e condições adequadas de segurança e acessibilidade.
iii. Implantar os Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO),
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e de ginástica laboral: foco na
prevenção às lesões por esforço repetitivo (L.E.R.) e doenças osteomusculares
relacionadas ao trabalho (D.O.R.T.), que representam 70% das doenças
profissionais registradas no Brasil.
iv. Realizar o primeiro evento de “jogos esportivos dos servidores”.
d) Implantar o programa de valorização do conhecimento
i. Implementar o Banco de Ideias e Sugestões (BIS) como instrumento de
valorização do servidor fazendário e inovação.

Página 21 de 68

21

COLIGAÇÃO AVANTE MANAUS
II - GESTÃO PÚBLICA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ü Garantir a efetividade das políticas públicas.
ü Ampliar a integração intragovernamental.
ü Incentivar o uso de recursos tecnológicos e o Governo Eletrônico.

METAS ESTRATÉGICAS

a) Garantir, com sustentabilidade, mínimo de 10% de investimentos com receita
própria.
b) Atingir 100% de processos integralmente eletrônicos.
c) Mapear 100% dos processos críticos (incluindo mapeamento de riscos).
d) Realizar 100% das compras públicas por meio eletrônico, excetuadas as obras e
serviços de engenharia.
e) Atingir, no mínimo, 90% de compras competitivas.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
i.

Desburocratizar: remover os entraves que interferem de maneira exagerada
nas relações de direito e obrigações entre o Estado e o cidadão.

ii. Incrementar a receita sem aumento da carga tributária e sem terrorismo fiscal.
iii. Utilizar a política de gestão tributária como indutora do desenvolvimento.
iv. Garantir que os avanços administrativos sejam orientados às entregas e
resultados almejados pela sociedade.

PRINCIPAIS PROPOSTAS
MANAUS SUSTENTÁVEL: PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL DE MANAUS
a) Simplificar legislação tributária: inteligência como estratégia para a gestão fiscal
i. Implantar modelagem estatística nos processos de fiscalização, auditoria e
desburocratização dos processos fiscais.
ii. Introduzir o modelo de avaliação inteligente dos resultados fiscais,
contemplando impactos na receita e despesa pública.
iii. Revisar e simplificar a legislação tributária Municipal: reduzir custos tributários
e obrigações acessórias, além de incentivo ao pequeno e médio empreendedor.
iv. Incrementar a integração SEMEF e SEFAZ: cadastros, NF-e/NFS-e, fiscalização.
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b) Aprimorar a política de concessão de incentivos fiscais
i. Definir uma nova política de concessão de incentivos fiscais para:
Ø preservar os empregos do Polo Industrial;
Ø alinhar os incentivos à política de incentivos fiscais da ZFM (2023 a 2073);
Ø gerar empregos (micro, pequenas e médias empresas);
Ø estimular a indústria criativa e de produção de conhecimento.
ii. Elaborar a política de incentivo à economia ambiental e cidade sustentável.
c)

Aperfeiçoar instrumentos de justiça fiscal
i. Elaborar programa de avaliação qualitativa de contribuintes e criação do
“cadastro de bons contribuintes”.
ii. Aperfeiçoar o sistema de cobrança administrativa e monitoramento dos
principais devedores.
iii. Implantar auditoria fiscal em tempo real, com malhas fiscais que priorizem a
espontaneidade do contribuinte na declaração e resolução de inconsistências.
iv. Elaborar a Política de Integridade (compliance) da fazenda municipal.

d) Ampliar as ferramentas de gestão contábil, financeira e da dívida pública
i. Processo eletrônico de pagamentos (planejamento e previsibilidade).
ii. Automatizar relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal: Relatório de Gestão
Fiscal (RGF) e Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO).
iii. Criar o sistema de controle da dívida pública e precatórios: ênfase no limite de
endividamento, fluxo de pagamentos, análise do impacto em investimentos
futuros e oportunidades de captação de novos recursos.
iv. Implantar o sistema de gerenciamento financeiro do Estado, compreendendo:
Ø o controle único da movimentação financeira em todas a contas bancárias;
Ø o monitoramento da execução da despesa (contábil versus disponibilidade
financeira), indicando necessidades de limitação de empenho.
PROQUALI: PROGRAMA DE QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO
a) Implantar a gestão inteligente cadeia logística de suprimentos (bens e serviços)
i. Implementar os processos de compras integralmente eletrônicos.
ii. Implantar o Domicílio Eletrônico de Licitantes e Fornecedores (DF-e) e o
controle do recebimento de materiais integrado à NF-e.
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iii. Automatizar a pesquisa de mercado de materiais a partir da base de dados da
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
iv. Implantar a avaliação de fornecedores e do nível de serviços como instrumento
de Política de contratação e fiscalização de contratos.
v. Implantar a política permanente de inventário de estoques e auditoria de
contratos.
b) Criar o sistema de marketplace das compras públicas municipais
i. Marketplace Manaus: (produtos e serviços disponíveis em prateleira):
Ø bolsa eletrônica de compras de Manaus (BEC/AM) para compras de pequeno
valor;
Ø almoxarifado virtual para redução de custos logísticos e de estoque;
Ø sistema de registro de preços;
Ø contratação de serviços compartilhados.
ii. Desenvolver a política de compras como instrumento de desenvolvimento
socioeconômico, com incentivo aos pequenos negócios, ao cooperativismo e às
compras regionalizadas (merenda escolar, por exemplo).
iii. Implantar a política de compras sustentáveis e serviços ambientais.
c)

Elaborar a Política de monitoramento da qualidade e produtividade do gasto
público
i. Propor a Lei de aquisições de bens e contratação de serviços de Manaus.
ii. Propor a Lei de sustentabilidade fiscal de Manaus.
iii. Desenvolver o sistema de custos e controle da execução orçamentária.

MANAUS EFETIVA: PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
a) Modernizar e simplificar a gestão administrativa
i. Modelar e simplificar processos para alcance de resultados.
ii. Implantar gestão baseada em informação (decisão), ação/reação (execução) e
controle (indicadores e metas).
iii. Capacitar o Estado de estruturas bem definidas em suas atribuições:
Ø não se trata de “reduzir por reduzir”, que agrava estruturas já precárias;
Ø estrutura compacta da administração direta e integrada;
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Ø hierarquia minimamente verticalizada.
iv. Desenvolver a biblioteca virtual da gestão pública.

III - CONTROLE E INTEGRIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ü Garantir a transparência e o controle social das ações do Governo.
ü Implementar as políticas de gestão baseadas em riscos e integridade.

METAS ESTRATÉGICAS

a) Aumentar elogios e sugestões (ouvidoria) em no mínimo 50%.
b) Posicionar Manaus entre as 3(três) cidades brasileiras mais transparentes.
c) Implantar análise de riscos em 100% dos processos críticos.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
i.

Aumentar a qualidade do gasto setorial, reduzindo os custos de gestão, sem
prejuízos à prestação dos serviços públicos e com máxima aderência à
estratégia de desenvolvimento do Amazonas.

ii. Garantir que os avanços administrativos sejam orientados às entregas e
resultados almejados pela sociedade.
iii. Cultivar um ambiente de gestão pública propício à inovação, à valorização do
servidor público e à formação e retenção de talentos.

PRINCIPAIS PROPOSTAS
MANAUS TRANSPARENTE: PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA, RISCOS E PREVENÇÃO À
CORRUPÇÃO
a) Priorizar o controle interno como mecanismo de efetividade
i. Propor a Lei Complementar do Sistema de Controle Interno de Manaus.
ii. Fortalecer o quadro de pessoal da CGM (provimento e capacitação).
iii. Implementar o Comitê de Transparência e Integridade.
iv. Regulamentar e implementar a cronologia de pagamentos prevista na Lei n.°
8.666, de 21/06/1993, em seu artigo 5°.
v. Implantar sistema informatizado de auditoria eletrônica e o sistema de
controle patrimonial de agentes públicos.
vi. Regulamentar a política de integridade (compliance) de Manaus: fornecedores,
agentes públicos e códigos de ética (servidores e alta direção).
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b) Avançar na transparência, no acesso à informação e no controle social das ações
de Governo
i. Dar integral publicidade aos contratos, incluindo as obras, os contratos de
gestão, os termos de parceria e as parcerias público-privadas.
ii. Publicar todos os atos relacionados a pagamentos, sobretudo a programação e
cronologia.
iii. Desenvolver o Portal Manaus de Dados Abertos e o PPA Transparente
(planejamento - execução - entrega).

PERSPECTIVAS DE ENTREGAS À SOCIEDADE
I - EDUCAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ü Melhorar substancialmente o desempenho da rede municipal de ensino,
consolidando-a como o principal instrumento de inclusão social.
ü Reduzir as desigualdades educacionais.

METAS ESTRATÉGICAS

a) Aumentar em no mínimo 50% as vagas para crianças de 0 a 5 anos (creches e
pré-escolas).

b) Atingir, no mínimo, as metas do IDEB pactuadas para os Anos Iniciais
(Fundamental I) e Finais (Fundamental II).

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
i.

Valorizar a Educação a partir do profissional da Educação.

ii. Desenvolver a formação continuada de professores.
iii. Implementar ferramentas e metodologias de ensino digital.
iv. Desenvolver um programa contínuo de capacitação gerencial das escolas.
v. Implantar metodologias de civismo e disciplina no ensino fundamental.
vi. Reduzir a idade de ingresso das crianças na escola (creches e pré-escolas).
vii. Construir um novo sistema de ensino que se aproxime das vocações de
desenvolvimento socioeconômico do Amazonas e incentive a inovação, o
empreendedorismo, o emprego e a empregabilidade.
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DADOS ILUSTRADOS

Figura 17: Resultado do IDEB 2019 e quantidade de creches, escolas, escolas municipais de ensino
fundamental (EMEF) e centros municipais de educação infantil (CMEI).

PRINCIPAIS PROPOSTAS
PROVALOR: PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
a) Desenvolver docentes e técnicos da educação
i. Reforçar os projetos de capacitação de docentes e técnicos (pós-graduação).
ii. Implantar o projeto de formação continuada de docentes e técnicos
enfatizando:
Ø as inovações em metodologias de ensino e avaliação da aprendizagem;
Ø a educação tecnológica;
Ø a importância da educação para a vida;
Ø o papel da escola no trabalho e empreendedorismo.
b) Desenvolver a educação a partir dos profissionais da educação
i. Orientar a gestão da educação para resultados e solução de problemas
(premiação por desempenho didático).
ii. Criar o portal de transparência do FUNDEB.
iii. Incentivar o professor na sala de aula (“Professor na Escola”).
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c)

Desenvolver a capacidade gerencial dos profissionais da educação
i. Promover benchmark entre as escolas municipais, com intercâmbio de
experiências exitosas e disseminação de conhecimentos.
ii. Criar o sistema de gestão educacional de Manaus que subsidiará o benchmark e
a tomada de decisões, contemplando dados dos estudantes (incluindo saúde),
profissionais da educação, gestores, infraestrutura, localização geográfica,
desempenho, renda média das famílias e outros.
iii. Criar o programa de certificação de gestores educacionais.

BRILHA EDUCAÇÃO: PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
a) Educação cívica e inclusiva: disciplina, respeito, saúde e trabalho
i. Aderir ao programa nacional das escolas cívico-militares para estudantes do
ensino fundamental II.
ii. Estimular a educação, desde os anos iniciais, como estratégia fundamental do
desenvolvimento econômico, do empreendedorismo, da geração de renda e da
empregabilidade.
iii. Desenvolver projetos piloto:
Ø de “atuação profissional de Assistentes Sociais e Psicólogos no processo de
aprendizagem das escolas públicas”, em cumprimento à Emenda
Constitucional 83, de 23 de maio de 2014;
Ø de equoterapia para alunos portadores de necessidades especiais;
Ø ensino de Libras;
Ø educação ambiental e horta na escola.
iv. Em parceria com a SEMSA, promover a saúde na escola: exames clínicos,
laboratoriais, odontológicos, oftalmológicos e atualização do cartão de vacinas
dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino.
v. Projeto “adote uma escola”: parcerias que aproximam as empresas das escolas
para promoção de atividades educacionais, artísticas, culturais, esportivas e de
cidadania.
b) Implantar o Projeto “Educação 4.0”
i. Reforço e complementação escolar em matemática.
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ii. Desenvolver projeto piloto de “Tech Geeks” no ensino fundamental II, com
aulas de programação, robótica, empreendedorismo e inglês.
iii. Implantar o programa de bolsas para “iniciação científica júnior” para alunos de
alto rendimento (fundamental II) e premiação por desempenho escolar.
iv. Criação do portal de conhecimento e da rede municipal de bibliotecas digitais.
c)

Implantar o projeto “família na escola”
i. Aproximar as famílias às escolas, ao desenvolvimento do ensino e à
aprendizagem.
ii. Tornar a escola um espaço aberto à comunidade para a prática do esporte,
lazer, cultura, arte e convivência.

d) Investir em uma melhor infraestrutura de educação
i. Implementar o programa permanente de reforma nas escolas.
ii. Captar recursos na União e operações de crédito para a construção de novas
escolas, sobretudo nas zonas Norte e Leste, aproximando moradia e escola.
iii. Desenvolver o programa de pavimentação de acessos às escolas rurais.
iv. Elaborar o estudo de ampliação de vagas em creches e pré-escolas:
Ø protocolo para compra de vagas em creches e pré-escolas particulares;
Ø parcerias com igrejas e centros religiosos;
Ø construção de creches e pré-escolas.

II - SAÚDE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ü Universalizar o acesso à saúde básica.
ü Consolidar as unidades de saúde básica em todas as regiões de Manaus.
ü Reduzir os indicadores de morbimortalidade da população infantil.
ü Estimular maior cuidado do cidadão com a própria saúde.

METAS ESTRATÉGICAS

a) Ampliar a cobertura da atenção básica para 75%.
b) Reduzir a taxa de mortalidade infantil em 10%.
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DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
i.

Formar e capacitar permanentemente os gestores da saúde.

ii. Qualificar a gestão da saúde investindo em recursos tecnológicos,
metodologias inovadoras e capital humano.
iii. Investir em ações de saúde nos bairros, nas escolas, mercados e espaços
comunitários.
iv. Desenvolver ações de estímulo ao autocuidado, mobilizando a sociedade às
boas práticas de saúde individual e coletiva.

DADOS ILUSTRADOS

Figura 18: Informações de unidades da SEMSA por tipologia e nível de necessidade de intervenção
estrutural.

PRINCIPAIS PROPOSTAS
SAÚDE MANAUS: PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BÁSICA
a) Pactuar a reestruturação da gestão da saúde em Manaus
i. Elaborar a Política de Governança da Atenção Básica à Saúde.
ii. Integrar toda a rede municipal de saúde, incluindo a oferta na rede privada
contratada, a partir do sistema único de gestão da saúde: registro de
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agendamentos e atendimentos, protocolo único e rastreabilidade dos pacientes
(se possível, integrar com a rede do Estado).
iii. Pactuar metas de desempenho com as unidades de saúde e orientar a gestão
para resultados e solução de problemas.
iv. Incentivar o benchmark entre as unidades de saúde, disseminando as boas
práticas e valorizando ideias e soluções inovadoras.
v. Fortalecer o controle interno da saúde, vinculado diretamente ao Secretário e
que atuará conforme diretrizes definidas pela CGM, e implantar o programa de
integridade (compliance) da saúde.
vi. Discutir com o Ministério da Saúde os pactos federativos com os municípios
vizinhos, referência e contra referência de pacientes de municípios fronteiriços,
fortalecendo a governança municipal, reduzindo os custos e otimizando o
atendimento dessa população.
vii. Estabelecer parceria com a SEMED para a implantação de programas de saúde
voltados à prevenção de doenças nas crianças, jovens e adultos, especialmente
as mais prevalentes no município (AIDS, tuberculose, HPV, hipertensão,
diabetes).
viii. Em parceria com a SEMJEL, realizar um piloto do programa “academia da
saúde”: práticas esportivas nos centros comunitários e espaços públicos.
ix. Realizar projeto piloto do programa “saúde em movimento”: serviços de saúde
itinerantes à população nos bairros, tais como vacinação, odontologia,
oftalmologia e fisiologia.
x. Implementar o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde.
b) Desenvolver o projeto de valorização dos profissionais da saúde
i. Modernizar as carreiras de saúde, valorizando os profissionais, premiando
resultados, estruturando o quadro de pessoal permanente e provendo
segurança e condições adequadas de trabalho.
ii. Recompor as Equipes de Saúde da Família (ESF) para adequar à Política
Nacional de Atenção Básica e ao novo modelo de financiamento.
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iii. Fortalecer a capacitação dos profissionais de saúde junto à Escola de Saúde
Pública de Manaus - ESAP, incluindo parcerias com UEA e UFAM, programas de
estágio remunerado e formação continuada de gestores de saúde básica.
c)

Implantar o novo padrão de infraestrutura e atendimento da saúde
i. Planejar reforma e ampliação das unidades de saúde do município, incluindo
rampas de acesso aos usuários cadeirantes.
ii. Captar recursos para a construção de novas UBS: padronização, segurança,
tecnologia e prontuário eletrônico.
iii. Planejar a atualização do parque tecnológico da saúde: aquisição de
equipamentos médicos e odontológicos, digitalização e processos eletrônicos.
iv. Criar a central de serviços de apoio à rede de atenção à saúde básica, sob a
gestão direta da SEMSA, para a efetiva e econômica prestação de serviços tais
como manutenção predial, limpeza de ar condicionado, jardinagem,
manutenção de equipamentos e outros.
v. Implantar na saúde básica:
Ø a clínica de atendimento à mulher;
Ø a unidade móvel de saúde do homem;
Ø nos quatro Distritos de Saúde, centrais de dispensação de medicamentos.
vi. Ampliar o número de CAPS para aos usuários dependentes de álcool e outras
drogas, incluindo seus familiares.
vii. Ampliar e adequar o espaço físico do Centro de Reabilitação com introdução
dos serviços de pilates para idosos.

d) Implantar o projeto “SAÚDE AGENDADA”
i. Estruturar o Sistema de Regulação (SISREG) para que todas as solicitações de
atendimento possam ser realizadas e monitoradas via web pelas UBS.
ii. Implementar ferramenta de entrega de resultados de exames, diagnósticos e
procedimentos via web.
iii. Implementar o call center da Saúde e o sistema de aviso aos pacientes via
celular (informar data e hora dos agendamentos de consultas, exames,
cirurgias).
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PREVINE MANAUS: PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA
a) Fortalecer as estratégias de saúde da família
i. Aprimorar as condições estratégicas da saúde da família, Equipes de Saúde da
Família (ESF) e Agentes Comunitários da Saúde (ACS), para que estas possam
ampliar e melhorar a cobertura da saúde básica na cidade de Manaus.
ii. Buscar novas tecnologias para que os médicos e ESF possam realizar
diagnósticos precoces e céleres à população, ainda que em lugares
considerados remotos.
iii. Prover condições para controle e monitoramento do histórico da saúde da
população, via web, que será realizado pelas equipes de saúde da família.
b) Requalificar as ofertas de saúde básica com foco no atendimento às
necessidades do usuário
i. Estruturar UBS para atendimento ao “pé diabético”.
ii. Planejar o combate contínuo à dengue, chikungunya, zika e síndromes
respiratórias (alerta máximo ao COVID).
iii. Ampliar:
Ø os serviços de controle de zoonoses;
Ø o programa “Saúde da Mulher” com oferta de consultas de ginecologia,
mastologia, pré-natal de risco, ultrassonografia, mamografia, citologia e
colposcopia;
Ø o programa combate ao tabagismo;
Ø o atendimento especializado de endocrinologia, psicologia e fonoaudiologia
nas Policlínicas;
Ø os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), com inclusão de
laboratórios de prótese.
iv. Implantar o serviço de verificação de óbitos.
v. Revisar a relação municipal de medicamentos (REMUME), com estímulo aos
medicamentos naturais.
vi. Fortalecer o núcleo de vigilância a acidentes, violência e cultura de paz.
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vii. Ampliar o atendimento do programa “SOS VIDA”: serviço de transporte de
usuários em tratamento de hemodiálise, fisioterapia, quimioterapia e outras
comorbidades.
viii. Potencializar áreas técnicas com foco em saúde indígena, populações de rua e
outros grupos especiais de atendimento.
ix. Potencializar a realização e levantamento estatístico dos testes de VDRL (sífilis)
e testes de Baciloscopia (tuberculose).
x. Implantar o serviço de oferta de serviços oftalmológicos em escolas (crianças e
jovens) e unidades móveis (idosos)
c)

Fortalecer o SAMU metropolitano (192)
i. Revisar o pacto do atendimento móvel de emergência firmado com o Estado do
Amazonas.
ii. Renovar e ampliar o parque tecnológico do SAMU, principalmente em relação
ao transporte de recém nascidos (incubadoras de transporte, berços, materiais
de ventilação invasiva, laringoscópio), e equipamentos de monitoração nãoinvasiva.
iii. Captar recursos para renovação e ampliação da frota de ambulâncias (inclusive
UTI móvel).

d) Promover permanentemente a avaliação da satisfação dos usuários
i. Implantar o projeto de humanização do atendimento aos pacientes da rede
pública estadual de saúde.
ii. Desenvolver o prontuário eletrônico móvel nas ações assistenciais da Estratégia
Saúde da Família (ESF).
iii. Apoiar a implantação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ).
iv. Implementar a Ouvidoria SUS nas UBS.
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III - SEGURANÇA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ü Ampliar a segurança e a sensação de segurança.
ü Apoiar os projetos de infraestrutura, de educação, esporte, cultura, lazer e
cidadania, priorizando as áreas de risco social.

ü Reduzir a violência no trânsito.

META ESTRATÉGICA

Reduzir em 25% a taxa de mortalidade por acidentes de trânsito nas vias
urbanas de Manaus.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
i.

Promover

permanentemente

ações

de

fiscalização

do

trânsito,

de

requalificação das vias urbanas e de prevenção de acidentes de trânsito.
ii. Integrar a guarda municipal ao sistema de segurança pública de Manaus,
adotando medidas preventivas de combate à violência, sobretudo crimes
contra o patrimônio público.
iii. Apoiar a Polícia Militar na segurança de espaços públicos e áreas de
convivência, estimulando a ocupação desses espaços pela população e
aumentando a sensação de segurança.

PRINCIPAIS PROPOSTAS
MANAUS SEGURA: PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E
DEFESA SOCIAL DE MANAUS
a) Elaborar a política de governança do sistema de segurança pública e defesa
social de Manaus
i. Realizar estudos para a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Defesa Social de Manaus.
ii. Integrar o sistema de segurança municipal ao Conselho Estadual de Segurança
Pública e ao planejamento das ações de segurança em Manaus.
iii. Estruturar a guarda municipal:
Ø estudos para aumento do efetivo;
Ø capacitação e formação continuada através da ESAP;
Ø captar recursos para o exercício da segurança pública e defesa social.
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iv. Articular a implantação da coordenadoria de ordem pública de Manaus, com
participação da sociedade organizada, que apoiará a implantação da política de
governança do sistema de segurança pública e defesa social.
v. Assegurar ao cidadão simplicidade e segurança no acesso aos canais de
transparência e ouvidoria.
b) Projeto “Segurança nas Ruas”
i. Compreender as condicionantes da violência nas escolas, o impacto na evasão
escolar e na aprendizagem, avaliando e priorizando os projetos de escolas
cívico- militares.
ii. Em parceria com a Polícia Militar, montar rotas de patrulhamento nas áreas em
que ficam localizadas as escolas, proporcionando sensação de segurança ao
ambiente escolar e às áreas adjacentes.
iii. Elevar a presença da guarda municipal para irradiar segurança às famílias e
comunidades.
iv. Aumentar a presença da guarda municipal na organização do sistema de
transporte público, trânsito e mobilidade urbana.
v. Em parceria com a SSP/AM:
Ø desenvolver o cadastro de infratores com crimes praticados, incluindo
fotografias, região em que praticou o crime (rua, bairro, comunidade) e tipo
específico do crime;
Ø a partir do monitoramento de transportes públicos (câmeras) e do cadastro
de infratores, inibir furtos e roubos em ônibus e transporte alternativo.
vi. Como parte da segurança no trânsito e mobilidade urbana, realizar estudos
técnicos para instalação de sistema de controle de velocidade (radar eletrônico)
e ampliação do monitoramento por imagem (câmeras).
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IV - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ü Reduzir as desigualdades sociais e regionais, rompendo o ciclo da concentração
de renda.
ü Elevar as expectativas dos jovens quanto ao futuro e oportunidades.
ü Promover os direitos humanos de todas as pessoas e combater os preconceitos
de raça e gênero.
ü Aprofundar as garantias de direitos das crianças e dos adolescentes.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
i.

Consolidar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em Manaus.

ii. Promover uma agenda de proteção ao jovem e suas perspectivas de futuro.
iii. Direcionar projetos e ações para a superação da extrema pobreza em Manaus.
iv. Garantir a segurança alimentar da população em condições de vulnerabilidade
social.
v. Ampliar a participação da sociedade civil nas temáticas de desenvolvimento e
proteção social.
vi. Integrar as ações de assistência social, infraestrutura, segurança, saúde,
educação e segurança alimentar, sobretudo nas áreas de maior vulnerabilidade
social.
vii. Promover ações integradas de prevenção à violência, às doenças sexualmente
transmissíveis, à gravidez precoce e ao consumo de álcool e drogas.

DADOS ILUSTRADOS

Figura 19: Informações demográficas de Manaus. Fonte: IBGE.
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Figura 20: Dados de população em situação de extrema pobreza em Manaus. Fonte: IBGE - Censo
Demográfico 2010.

Figura 21: Dados do cadastro do Bolsa Família. Fonte: Ministério da Cidadania - Folha de Pagamento do
Programa Bolsa Família (Junho/2020).
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Figura 22: Dados de pagamentos dos Benefícios de Prestação Continuada. Fonte: DATAPREV.

Figura 23: Estrutura da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania - SEMASC. Fonte:
SEMASC.

Figura 24: Estrutura operacional da SEMASC. Fonte: SEMASC.
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PRINCIPAIS PROPOSTAS
MANAUS SOCIAL: PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA GESTÃO DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
a) Reestruturar a organização administrativa da SEMASC
i. Realizar os estudos para recomposição do quadro de pessoal e atualização da
estrutura organizacional.
ii. Planejar os investimentos em modernização e expansão da infraestrutura da
SEMASC.
iii. Reorganizar os benefícios socioassistenciais à luz da LOAS.
iv. Avaliar a viabilidade técnica e financeira do Bolsa Família Consorciado.
b) Aprimorar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em Manaus, conforme
Lei nº 2.234, de 19 de julho de 2017.
i. Implantar o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com
deficiência e idosos.
ii. Avaliar a viabilidade financeira para expansão dos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) até o limite de 40 (quarenta) equipamentos.
iii. Reestruturar os benefícios eventuais considerando, como premissas, a
simplificação do acesso, a unificação e a expansão dos beneficiários.
c)

Garantir o livre e pleno exercício dos direitos humanos
i. Implantar as políticas afirmativas para as mulheres com foco na prevenção,
combate e enfrentamento à violência.
ii. Reativar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
iii. Implementar:
Ø a plataforma educacional em direitos humanos;
Ø o projeto de reconhecimento de paternidade;
Ø as atividades de atendimento ao autista (Espaço de Atendimento ao Autista
Amigo Rui);
Ø a política municipal de imigração.
iv. Redesenhar o programa de erradicação do trabalho infantil.
v. Firmar parcerias com a sociedade civil para implantar/ampliar:
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Ø o serviço de acolhimento em família acolhedora;
Ø o serviço de acolhimento para adultos em situação de rua (mulheres e
famílias);
Ø o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes.
vi. Firmar parceria com a SSP/AM para a identificação da etnia no registro de
identidade indígena.
d) Implantar os benefícios eventuais do município de Manaus
i. Planejar reformas e equipagem dos Centros de Referência da Assistência Social
(CRAS) e dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).
ii. Realizar estudos para a expansão dos Centros de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS).
e) Garantir acesso à alimentação suficiente e com qualidade.
i. Introduzir a educação para segurança alimentar e nutricional.
ii. Fortalecer os projetos de unidades de restaurantes populares e cozinhas
sociais.

V - ECONOMIA, TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ü Elevar o potencial de crescimento econômico, do trabalho e da renda.
ü Aumentar a competitividade da economia regional e o valor agregado dos
produtos Amazônicos.
ü Diversificar a base econômica para atração e retenção de investimentos.
ü Ampliar a participação do Amazonas na economia do conhecimento.
ü Fortalecer a cidadania digital.

METAS ESTRATÉGICAS

a) Consolidar Manaus como a melhor cidade para se investir na Região Norte.
b) Aumentar em 50% os pedidos de registros de patentes.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
i.

Garantir um ambiente de negócios atrativo, competitivo e propício ao
empreendedorismo.
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ii. Qualificar a mão de obra, diversificar a infraestrutura, desburocratizar e
simplificar legislações e processos administrativos e promover a estabilidade
dos marcos regulatórios.
iii. Incentivar a expansão das micro e pequenas empresas inovadoras e intensivas
em conhecimento.
iv. Estimular uma nova dinâmica de modernização do setor de turismo e serviços.

DADOS ILUSTRADOS

Figura 25: Faturamento do Polo Industrial de Manaus - PIM. Fonte: SUFRAMA.

Figura 26: Índice de Cidades Empreendedoras ENDEAVOR 2017. Fonte: ENDEAVOR Brasil.

Página 42 de 68

42

COLIGAÇÃO AVANTE MANAUS
PRINCIPAIS PROPOSTAS
EXPORTA MANAUS: PROGRAMA DE EXPANSÃO DA EXPORTAÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS
a) Diversificar a matriz de produtos de exportação de Manaus (50% das
exportações do Amazonas estão concentradas em preparações para a
elaboração de bebidas e motocicletas).
i. Aderir ao Acordo de Compras Governamentais da Organização Mundial do
Comércio (GPA/OMC), participando do bloco pioneiro de entes subnacionais e
proporcionando às empresas sediadas em Manaus acesso direto ao mercado
de 48 membros da OMC ou U$ 1,7 Trilhões.
ii. Em parceria com o Estado e SUFRAMA, criar o Núcleo de Apoio às Exportações
de Produtos Regionais e Característicos da Amazônia.
iii. Firmar parceria com a sociedade civil organizada, tais como a Fundação
Amazonas Sustentável - FAS, para investimentos em projetos de referência em
cidade sustentável e serviços ambientais urbanos.
PROTURISMO: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM MANAUS
a) Elaborar a política municipal de governança do turismo sustentável
i. Desburocratizar processos e simplificar as legislações com foco na atração de
investimentos e geração de pequenos negócios (EPP/ME).
ii. Elaborar o Plano Municipal de Turismo, o Plano Municipal de Marketing do
Turismo e o Observatório do Turismo de Manaus e do Amazonas (esse último
em parceria com o Estado do Amazonas) que contemplará, dentre outros
aspectos:
Ø a política de incentivos ao turismo sustentável;
Ø a estratégia de marketing e publicidade em Manaus, no Brasil e nos demais
países;
Ø a disseminação e premiação das boas práticas de turismo sustentável;
Ø a ampliação da divulgação e do acesso às informações turísticas da região;
Ø ações para transformação de Manaus em cidade de negócios sustentáveis.
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b) Criar um ambiente de negócios de atração de investimentos turísticos para o
Amazonas
i. Captar investimentos, inclusive com parceiros privados, União e Estado, para a
requalificação do Centro Histórico e criação do Porto Turístico de Manaus.
ii. Em parceria com o governo estadual (através do CETAM e UEA), implantar o
“Centro de Excelência para a Qualificação de Pessoal em Turismo
Sustentável”.
iii. Buscar parcerias com a iniciativa privada para desenvolver o projeto do “barco
regional ecológico” para passeios turísticos em Manaus e proximidades.
iv. Criar o projeto “Conheça Manaus” voltado para a população manauara e
turistas de negócios.
v. Potencializar e difundir o turismo de base comunitária e baixo custo, com
reflexo em toda a cadeia de serviços e geração de empregos (pousadas,
artesanato, restaurantes, lanches).
PEQUENOS NEGÓCIOS: PROGRAMA DE APOIO AO MICROEMPREENDEDOR
a) Projeto de regionalização das compras públicas de pequeno valor
i. Incentivar, via compras governamentais, o associativismo e o cooperativismo.
ii. Implementar o programa de regionalização da merenda escolar das escolas
municipais.
iii. Desenvolver o mecanismo de compra direta dedicado às pequenas empresas
de Manaus, via bolsa eletrônica de compras.
iv. Em parceria com o SEBRAE, implantar o projeto de aquisições de bens e
contratação de serviços das pequenas empresas do mercado regional,
dinamizando a economia local com as compras públicas.
b) Fortalecer a agricultura familiar e o pequeno produtor rural
i. Ampliar a rede de comercialização no mercado Institucional e apoiar a
comercialização dos produtos nos mercados de Manaus.
ii. Desenvolver programas de aquisição de alimentos para a merenda escolar nas
escolas municipais e segurança alimentar das populações mais vulneráveis.
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iii. Incentivar matrizes selecionadas na avicultura para aumentar a produção de
ovos e galinha caipira nas famílias e pequenos produtores.
c)

Incentivar a produção de peixe em cativeiro (piscicultura)
i. Incentivar a expansão dos criatórios de peixes para consumo em Manaus.
ii. Fortalecer as parcerias de apoio técnico com Universidades e Institutos de
Pesquisa da pesca e da piscicultura, tais como a EMBRAPA, para fins de
aumento da produtividade nos criatórios.
v. Incentivar projetos de beneficiamento e industrialização dos pescados.

d) Criar a central de atendimento ao pequeno empreendedor
i. Fornecer

apoio

técnico

especializado

e

orientar

oportunidades

de

empreendedorismo e captação de recursos.
ii. Disponibilizar os serviços para abertura de pequenos negócios e inscrição no
cadastro de microempreendedores individuais (MEI).
iii. Desenvolver ações itinerantes de orientação à regularização dos pequenos
negócios.
iv. Padronizar a estrutura das feiras livres em Manaus, aperfeiçoando modelos já
existentes (Brechó da Compensa & Brechó do São José) e fomentando em
novos bairros: ações de interdição de ruas, segurança, banheiros químicos,
gradis e outros.
MANAUS 4.0: PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE MANAUS
a) Projeto “Geração 4.0”
i. Em parceria com a iniciativa privada e com o Sistema “S”, criar o programa de
qualificação dos jovens profissionais em técnicas como programação, robótica
colaborativa e análise de dados.
ii. Estabelecer parcerias com indústrias de tecnologia para a implantação do
Projeto “Educação 4.0”.
iii. Estimular a difusão de conhecimentos a partir das soluções do século XXI, tais
como hackathons, startups weekend e iGovNights, que são ambientes
pensados para o trabalho autônomo, criativo, dinâmico em networking e baixos
custos administrativos.
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iv. Expandir o modelo de coworking em Manaus.
v. Integrar os núcleos de inovação e apoio aos depósitos de pedidos de patentes
de Manaus, sejam eles públicos, privados, acadêmicos ou do terceiro setor.
b) Projeto “Governo Digital: Serviços 4.0”
i. Implantar o Portal Manaus de Dados Abertos com a perspectiva de geração de
novos negócios (startups e Pitch Gov).
ii. Portal do Empreendedor: disponibilizar, em uma plataforma única, serviços
públicos 4.0 dedicados ao empreendedorismo e organizados em áreas de
negócio: indústria, comércio, produção rural, turismo e pequenos negócios.
iii. Realizar os estudos para a implantação do trabalho em home office na
Prefeitura de Manaus.
c)

Intensificar o uso de tecnologias para simplificar e dar agilidade aos
licenciamentos de empreendimentos
i. Integrar os sistemas de licenciamento do IMPLUB, SEMMAS e DEVISA em uma
única plataforma interativa em ambiente web.
ii. Implantar o alvará provisório, disponível em plataforma online, para as
atividades enquadradas nos Tipos I, II e III: tempo de emissão do alvará em até
70 (setenta) minutos e prazo de até 12 (meses) para a regularização.
iii. Conversão do IMPLURB em agência de desenvolvimento de Manaus com a
finalidade de elaborar projetos estratégicos estruturantes da cidade e captação
de recursos para viabilidade dos investimentos.

VI - MEIO AMBIENTE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ü Aprimorar os mecanismos de conservação, preservação, defesa e qualidade
ambiental.
ü Ampliar o tratamento de resíduos (sólidos e líquidos) e fomentar o seu
reaproveitamento.
ü Fortalecer as ações de proteção à biodiversidade, de preservação da floresta e
de exploração sustentável dos recursos hídricos.
ü Construir, em conjunto com o setor privado, a agenda estratégica de
desenvolvimento sustentável de Manaus.
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METAS ESTRATÉGICAS

Manaus constar da lista dos dez municípios mais arborizados do Brasil (cidades
com mais de um milhão de habitantes).

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
i.

Apoiar as ações de paisagismo, recuperação de matas ciliares e limpeza de

igarapés.
ii. Desenvolver projetos de urbanização com ênfase nas áreas ambientais
preservadas e arborização (cidade verde).
iii. Impulsionar as ações de coleta seletiva, de limpeza urbana e de tratamento de
resíduos líquidos.
iv. Implementar novas tecnologias de tratamento de resíduos sólidos.
v. Incentivar as ações de redução, reciclagem e reutilização de resíduos sólidos.

DADOS ILUSTRADOS

Figura 27: Cidades mais verdes do Brasil e do Mundo (https://g1.globo.com/especialpublicitario/em-movimento/noticia/2018/08/01/conheca-as-10-cidades-mais-arborizadas-domundo.ghtml).
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Figura 28: Ranking das dez cidades, acima de 250 habitantes, com melhores índices de limpeza
urbana(https://sustentabilidade.estadao.com.br/galerias/geral,conheca-as-10-cidades-mais-limpasdo-brasil,33120).

PRINCIPAIS PROPOSTAS
MANAUS VERDE: PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL
a) Investir na arborização das vias urbanas, praças e igarapés
i. Implantar o IPTU verde como mecanismo de incentivo ao plantio de árvores
pela população, à coleta seletiva de resíduos sólidos, à reciclagem e ao
reaproveitamento.
ii. Realizar estudos de recuperação da vegetação às margens de rios e igarapés
urbanos.
iii. Projeto “Adote uma Praça” que consiste em parcerias do município com a
iniciativa privada para a conservação de praças e outros espaços públicos.
iv. Criar o selo “Amigos da Natureza”: premiar iniciativas ambientais dos bairros
de Manaus.
b) Desenvolver práticas democráticas de gestão ambiental, em caráter permanente
i. Buscar parcerias com a iniciativa privada para apoiar a implantação de
programas de gestão ambiental nas empresas e comunidades.
ii. Pactuar metas de “desmatamento zero” nas florestas remanescentes de
ambientes naturais, criando um cinturão verde no entorno da cidade de
Manaus.
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iii. Projeto “Anjos da Floresta”: educação ambiental de jovens e crianças com
atividades de plantio de árvores, limpeza e recuperação de áreas degradadas.
iv. Projeto “ABC – Área de Baixo Carbono”: pequenas áreas urbanas de
convivência em um ambiente verde, sustentável, de circulação restrita de
automóveis, priorizando a mobilidade de pedestres e bicicletas.
v. Implementar sistema de monitoramento da qualidade do ar e divulgação do
índice de poluição atmosférica das áreas urbanas.
A MANAUS QUE EU QUERO: PROGRAMA MANAUS CIDADE SUSTENTÁVEL
a) Planejar Manaus com conceitos de cidade sustentável e inovadora na
preservação ambiental
i. Adotar uma política inovadora de gestão de resíduos, fundamentada na
educação pelo consumo consciente e no conceito 4R´s (Repensar, Reduzir,
Reaproveitar e Reciclar).
ii. Realizar estudos para a implantação de novas tecnologias de tratamento de
resíduos sólidos (novo aterro sanitário de Manaus).
iii. Monitorar a evolução do índice de cobertura de esgotamento sanitário que,
conforme meta pactuada com a concessionária Águas de Manaus, será de 80%
até 2030.
iv. Realizar estudos para a implantação de ações continuadas de despoluição dos
igarapés de Manaus.
v. Implementar o monitoramento permanente do abastecimento e da qualidade
de água nos diversos bairros da cidade, além da fiscalização do cumprimento
das metas pactuadas.
vi. Em parceria com a iniciativa privada, desenvolver o programa de educação
ambiental continuada nas escolas, espaços culturais e de convivência com a
família, comércios, indústrias e outros.
vii. Implantar o licenciamento ambiental online (agilidade e transparência).
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b) Elaborar o plano municipal de tratamento de resíduos da construção civil
i. Normatizar, incentivar e implantar as condições legais, econômicas e de
infraestrutura para coletar, processar e reutilizar os resíduos da Construção
Civil.
ii. Utilizar os materiais processados em reforços de base e sub-base, calçadas,
meio-fio, sarjeta, tampas de bueiros, tubos de drenagem, argamassas e demais
artefatos que possam ser utilizados nas obras de infraestrutura da Prefeitura de
Manaus: minimizar o impacto ambiental e economizar na compra de insumos
minerais Classe A (trituráveis).

VII - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ü Reduzir tempos de transporte e custos logísticos.
ü Aprimorar a pavimentação das vias urbanas e pavimentar os acessos às zonas
rurais.
ü Planejar o crescimento urbano e conter a desordem da ocupação dos bairros.
ü Reduzir o tempo de deslocamento nas vias urbanas.
ü Ampliar o uso de transportes públicos e alternativos.
ü Estruturar a mobilidade de pedestres, ciclistas e portadores de necessidades
especiais.
ü Reduzir o déficit habitacional e as condições precárias de habitação.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
i.

Ampliar e recuperar a malha viária de Manaus e a integração com a zona rural.

ii. Estabelecer parcerias com a iniciativa privada, Estado e Governo Federal para a
execução de projetos de infraestrutura que demonstrem viabilidade social,
econômica e ambiental.
iii. Fomentar investimentos em energia limpa, infraestrutura natural e logística
integrada.
iv. Priorizar investimentos em mobilidade urbana e habitação.
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MANAUS MÓVEL: PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA DE MANAUS
Infraestrutura, habitação e mobilidade urbana são assuntos complexos em
cidades cujo crescimento ocorre de modo desordenado. O custo dos projetos se eleva
consideravelmente, além do longo tempo de execução sobretudo decorrente dos
morosos processos de desapropriação.
Para dinamizar os projetos de mobilidade urbana, o programa “MANAUS
MÓVEL” está dividido em dois grupos: (1) baixo ou médio custo/prazo/risco e
médio/alto impacto; (2) alto custo/prazo/risco e alto impacto. Os projetos do grupo
(1) são viáveis em 4(quatro) anos de governo. Já os projetos do grupo (2) requerem
captação de recursos, em regra via operações de crédito. É compromisso do nosso
governo o planejamento e a busca de recursos e parcerias com o Estado, Governo
Federal e investidores privados.

DADOS ILUSTRADOS

Pedestre
Ciclista
Transporte Individual
Transporte Coletivo
Transporte de Cargas
Figura 29: Nos projetos de mobilidade urbana, as cinco dimensões acima devem estar contempladas.

Figura 30: Cinco áreas contempladas na política de mobilidade urbana.

a) Tráfego e Trânsito
i. Principais problemas avaliados:
Ø ruas e avenidas esburacadas;
Ø estacionamentos mal organizados;
Ø curvas estreitas;
Ø circulação de carretas em horários de pico;
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Ø semáforos antigos ou instalados inadequadamente;
Ø congestionamentos.
ii. Soluções identificadas (o que fazer?):
1) Grupo (1) - baixo ou médio custo/prazo/risco e médio/alto impacto
Ø organizar os estacionamentos públicos e privados;
Ø estudos para adoção de mão única em vias urbanas;
Ø padronização e modernização da sinalização viária;
Ø sistema inteligente de semáforos (SISMAN) - sincronização e centralização;

Figura 31: Modelo de sistema inteligente de semáforos a ser implantado nos corredores de ônibus, área
central e centro expandido (Adrianópolis, Boulevard, Vieiralves, Cachoeirinha).

Ø alargamento de vias (ruas e avenidas):
o Avenida André Araújo
o Av. Efigênio Sales - trecho entre Viaduto Miguel Arraes e Via Láctea
o Av. Paraíba (Humberto Calderaro) - trecho entre rua Belém e André
Araújo
o Av. Djalma Batista - trecho entre UNIP e Rodoviária
o Av. Torquato Tapajós - trecho entre Santos Dumont e José Henriques
o Av. Desembargador João Machado - trecho entre Constantino Nery e
Constantinopla
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2) Grupo (2) - alto custo/prazo/risco e alto impacto
Projetos que demandam captação de recursos e que estão sendo planejados
para um prazo que poderá superar quatro anos.
Ø Requalificação da Av. Paraíba no trecho compreendido entre o Shopping
Manauara e o CSU (Parque Dez):
o retirada do canteiro central;
o alargamento da pista;
o reforma das calçadas;
o faixa de ciclovia;
o iluminação pública em LED;
o fiação subterrânea;
o arborização das calçadas laterais.
Ø Planejamento das novas ligações viárias estruturantes: corredor de ligação
novo eixo Leste e Oeste - Av. do Turismo com Desembargador João
Machado.

Figura 32: Visão aérea do projeto de ligação novo eixo Leste - Oeste.

Ø Planejamento das novas ligações viárias estruturantes: integrar a Av. das
Torres com o Distrito Industrial - Av. Gov. José Lindoso com Av. Gal. Rodrigo
Octávio / Av. Gal. Rodrigo Octávio com Av. Açaí.
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Figura 33: Visão aérea do projeto de integração da Av. das Torres com o Distrito Industrial (Rotatória
do Coroado).

Ø Planejamento das novas ligações viárias estruturantes: corredor de ligação
no eixo Norte e Sul.

Figura 34: Visão aérea do projeto de ligação novo eixo Norte - Sul.

Ø Planejamento das novas ligações viárias estruturantes: construção do
viaduto da Rotatória do Produtor - eliminar conflitos e congestionamentos.
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Figura 35: Desenho esquemático do projeto de construção do viaduto da Rotatória do Produtor.

b) Transporte Coletivo
i. Estruturar o transporte coletivo em Manaus com foco na expansão, qualidade,
pontualidade, acessibilidade e segurança do sistema.

Figura 36: Características intrínsecas ao projeto de transporte coletivo de Manaus.

ii. Os corredores exclusivos de ônibus não devem prejudicar o transporte
individual e de carga. Ao contrário, integra a mobilidade urbana com premissas
de ampliação do número de usuários do sistema e atendimento sobretudo dos
bairros mais populosos de Manaus.
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Figura 37: Ilustração do projeto de corredor viário exclusivo de ônibus que atenderá todas as regiões
mais populosas de Manaus.

iii. Através de parcerias com a iniciativa privada, implantar mini estações de ônibus
climatizadas em paradas de grande concentração de usuários do transporte
público de Manaus.
iv. Regularizar o transporte público alternativo e integrá-lo ao sistema de
transporte público de Manaus.
c)

Ciclistas
i. Principais problemas avaliados:
Ø carência de ciclovias e ciclofaixas;
Ø falta de sinalização pertinente;
Ø falta de segurança;
Ø falta de campanhas educativas.
ii. Soluções identificadas (o que fazer?):
Ø construção da rede cicloviária de Manaus (ciclovias e ciclofaixas);
Ø instalação de bicicletários e paraciclos (terminais de integração);
Ø parcerias com a iniciativa privada para incentivar a prática do ciclismo como
meio de transporte;
Ø elaborar projeto de sinalização de ciclovias e ciclofaixas.
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d) Pedestres
i. Principais problemas avaliados:
Ø ausência de calçadas;
Ø calçadas irregulares e com obstáculos;
Ø sinalização insuficiente e/ou inadequada;
Ø poucos recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, tais como
semáforos sonoros, piso táteis e rampas de acesso;
Ø falta de segurança;
Ø iluminação deficiente das vias urbanas.
ii. Soluções identificadas (o que fazer?):
Ø elaborar o projeto de requalificação das calçadas da cidade com
investimentos diretos da Prefeitura, parcerias com a iniciativa privada e
mecanismos fiscais de incentivo;
Ø elaborar o projeto de requalificação das faixas de pedestres;
Ø identificar as vias urbanas prioritárias para a construção de passarelas
padronizadas.
iii. Priorizar projetos de iluminação pública (LED) nos bairros e áreas de
convivência das famílias.
e) Transportes de cargas
i. Principais problemas avaliados:
Ø caminhões de grande porte circulando nas vias centrais da cidade;
Ø frequentes acidentes causando severos transtornos ao trânsito;
Ø caminhoneiros não têm um local adequado e seguro para aguardar a carga e
descarga.
ii. Soluções identificadas (o que fazer?):
Ø organizar os horários e áreas de circulação de caminhões em vias urbanas;
Ø elaborar projeto para a criação de uma espécie de “porto seco” de Manaus
com segurança e infraestrutura para estacionamento dos caminhões e apoio
à movimentação de carga e descarga, evitando sobrecargas das operações.
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PROGRAMA CASA PARA TODOS
a) Projeto “Direito de Morar”
i. Planejar a política de mitigação do déficit habitacional de Manaus, dada a
criticidade de um problema que apenas será resolvido a longo prazo.
ii. Promover a oferta de pequenas áreas de lotes urbanizados para famílias de
baixa renda (estimativa de 4 mil lotes).
iii. Elaborar projeto piloto de construção de pequenas habitações multifamiliares.
iv. Regularizar e titular os assentamentos urbanos antigos (estimativa de 20 mil
assentamentos regularizados).
v. Em parceria com a iniciativa privada, elaborar estudos para implantação do
projeto habitacional “Centro de Manaus”, que integrará o programa de
revitalização do Centro.
vi. Captar recursos para construção de novos conjuntos habitacionais voltados à
população de baixa renda (estimativa de 3 mil casas populares).
vii. Agregar aos projetos habitacionais os seguintes atributos essenciais e
indissociáveis:
• a mobilidade urbana;
• o fácil acesso à escola e à saúde básica;
• a segurança;
• a prática do esporte;
• o trabalho, o empreendedorismo e a geração de renda.
viii. Criar o Núcleo de Apoio Técnico à Moradia que será responsável por:
• orientar o cadastramento das famílias nos programas habitacionais;
• monitorar a evolução da carteira de projetos habitacionais de Manaus e a
liberação dos recursos pelo Governo Federal;
• acompanhar o cronograma de execução dos projetos habitacionais de baixa
renda em Manaus.
i. Elaborar projetos padronizados de iluminação pública (LED), pavimentação,
calçadas e praças para os novos conjuntos habitacionais.
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MANAUS ÁGIL: PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DAS OBRAS PÚBLICAS
a) Implementar a Política de governança das obras públicas municipais
i. Implantar metodologias de gerenciamento de projetos de infraestrutura,
sobretudo no que tange ao planejamento (riscos e meio ambiente) e
acompanhamento da execução (custo, prazo, qualidade e segurança).
ii. Propor a “Lei da Qualidade do Asfalto” que, dentre outros aspectos, estabelece:
Ø o gabarito para pavimentação de ruas, avenidas, rodovias e estradas vicinais;
Ø as condições técnicas para garantia da qualidade da obra nos convênios
firmados;
Ø o gabarito para a recuperação de pavimentos;
Ø os critérios mínimos para a emissão de ordens de serviços e fiscalização das
obras.
b) Celebrar parcerias e cooperações técnicas para acelerar projetos e soluções de
infraestrutura de Manaus
i. Negociar, junto ao Governo Federal, a concessão do Aeroporto “Eduardinho”
(que está desativado) para a instalação da nova rodoviária de Manaus.
ii. Buscando parcerias privadas, com o Estado e Governo Federal, realizar os
estudos de revitalização e crescimento das feiras livres de Manaus: ênfase no
produtor regional, no micro empreendedorismo, na segurança sanitária, na
redução do custo logístico e no fomento às compras em feiras e mercados.
c)

Criação de novos parques urbanos para convivência das famílias e práticas
culturais, de esporte e de lazer
i. Celebrar parceria com a Universidade Federal do Amazonas para o projeto do
parque urbano do entorno da UFAM.
ii. Elaborar o projeto do parque urbano da “Lagoa do Parque São Pedro”.

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS
a) Realizar estudos para a criação de um bairro indígena em Manaus
i. Elaborar projeto de urbanização e infraestrutura do primeiro bairro indígena de
Manaus.
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ii. Elaborar o projeto de criação, no bairro indígena, de um centro de preservação
da tradição indígena como fonte de geração de emprego e renda, sobretudo a
partir do estímulo ao turismo, denominado Parque das Tribos Manauaras.
iii. No escopo do projeto, contemplar:
Ø a escola do índio, com estudos da cultura, língua e tradições;
Ø a unidade de atenção especial à saúde indígena;
Ø o núcleo de difusão da cultura artesã e do esporte indígena.

VIII - CULTURA, ESPORTE E LAZER
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ü Fortalecer a identidade cultural de Manaus e seus valores como mecanismo de
coesão social.
ü Proteger o patrimônio cultural de Manaus.
ü Explorar a cultura e o esporte como vetores de economia sustentável e geração
de emprego e renda.
ü Estimular a prática do esporte e de atividades físicas orientadas.
ü Desenvolver o turismo a partir da singularidade cultural e da prática de
esportes.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
i.

Elevar a geração de empregos e a empregabilidade nos setores de cultura e
esporte.

ii. Expandir a prática de atividades físicas em benefício da saúde por meio do
esporte.
iii. Proteger o patrimônio cultural de Manaus, investindo na melhoria da qualidade
de acondicionamento e guarda dos objetos de arte e recuperação da
infraestrutura.
iv. Promover a divulgação dos espaços culturais de Manaus, incluindo a qualidade
de acesso ao patrimônio histórico e cultural.
v. Investir na modernização e inovação da rede de produção e formação cultural
de Manaus.
vi. Estimular a iniciativa privada e grupos organizados da sociedade a participar da
rede de produção e formação cultural e esportiva de Manaus.
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vii. Fomentar festivais culturais e gastronômicos.
PROCIT: PROGRAMA CULTURA ITINERANTE
a) Implantar as Oficinas de Arte nas Comunidades carentes
i. Aproximar a arte e cultura dos bairros em situação de vulnerabilidade
socioeconômica.
ii. Reproduzir documentários que resgatem a história de Manaus e do Amazonas.
iii. Em parceria com as comunidades, realizar mostras de cinema itinerante.
iv. Em cooperação com a iniciativa privada, sociedade organizada e comunidades,
implantar

o

projeto

“Arte

&

Vida”.

Referências:

Pracatum

(www.pracatum.org.br) e A cor da Cultura (http://antigo.acordacultura.org.br/):
Ø escola de dança e expressão corporal;
Ø escola de música;
Ø moda Amazônica;
Ø noite de beleza Amazônica;
Ø vetor de economia cultural e geração de renda.
b) Desenvolver oficinas de arte educativa como estratégia de educação, cultura e
socialização do conhecimento
i. Ensinar aos jovens o desenvolvimento de produção cinematográfica.
ii. Realizar oficinas de arte nas comunidades e a busca de novos talentos.
VALORES MANAUARAS: PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO CULTURAL DE MANAUS
a) Valorizar os artistas e as expressões culturais regionais
i. Valorizar os artistas locais nos festivais e eventos culturais.
ii. Implantar o programa de divulgação da riqueza cultura de Manaus, suas
expressões e seus artistas locais.
b) Criar, em conjunto com a comunidade artística, um programa permanente de
descoberta, seleção e formação de novos talentos
i. Concurso “Eu sou um Artista”: descoberta de novos talentos.
ii. Resgatar as expressões folclóricas nas escolas.
iii. Transformar as escolas em espaços culturais para as comunidades aos finais de
semana.
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PROGRAMA CULTURA DIGITAL DE MANAUS
a) Implantar o Projeto “Cultura Digital”
i. Fortalecer e estimular os mecanismos “virtuais” de desenvolvimento cultural
com foco na Geração 4.0.
ii. Disponibilizar, via internet, os serviços culturais de Manaus.
iii. Criar o Mapa Virtual da Cultura Manauara.
iv. Elaborar estudos de Incentivo à indústria criativa cultural.
v. Promover estímulos à cadeia de criação, produção e disseminação de
conteúdos culturais por meio da internet.
PROGRAMA DOS FESTIVAIS AMAZÔNICOS
a) Promover a divulgação da riqueza cultural dos festivais de Manaus
i. Estimular o intercâmbio das boas práticas e experiências exitosas dos festivais
Amazônicos.
ii. Incentivar os eventos culturais de Manaus como estratégia de estímulo ao
turismo interno e geração de emprego e renda.
iii. Divulgar o calendário anual de festividades de Manaus e fomentar o
empreendedorismo do evento vetor de ocupação econômica e renda.
iv. Apoiar a tradição dos festivais folclóricos e festas religiosas.
v. Apoiar e difundir os festivais de músicas Gospel e Sacra.
vi. Potencializar o Festival de Turismo e Mostra Gastronômica do Amazonas, em
Manaus, que é um evento de grande potencial cultural e econômico.

DADOS ILUSTRADOS

Figura 38: Como seria uma cidade modelo para a prática de atividades físicas.
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Figura 39: Informações gerais do esporte em Manaus.

PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESPORTE
a) Democratizar e estruturar a política de esporte no Amazonas
i. Elaborar a política municipal de incentivo às práticas esportivas.
ii. Elaborar estudos para a criação do Fundo Municipal de Esporte Lazer com
perspectivas de captação de recursos privados, estaduais, federais e de
organismos internacionais.
iii. Planejar a recuperação e manutenção preventiva dos mais de 200 (duzentos)
espaços esportivos que atualmente necessitam de reforma.
iv. Elaborar e implementar atividades de esporte e lazer voltadas às pessoas com
deficiência para uma vida mais ativa.
b) Investir na estratégia de parcerias e inventivos ao esporte com a iniciativa
privada
i. Realizar parceria com a Escola Técnica Agrícola de Manaus para
desenvolvimento do projeto de iniciação ao atletismo na Zona Leste de
Manaus.
ii. Elaborar estudos para o lançamento do selo “Amigos do Esporte” que será um
estímulo aos investimentos privados no esporte e lazer.
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iii. Captar recursos federais, através do programa “Luta pela Cidadania”, para
investimentos em cinco modalidades entre artes marciais e lutas de maior
alcance à população jovem (projeto “Bom de Luta”).
PROGRAMA “VIDA SAUDÁVEL”
a) Dinamizar a prática de exercícios físicos como estratégia de qualidade de vida
i. Elaborar estudos para captação de recursos para a construção de 3 (três) mini
vilas olímpicas nas Zonas Norte e Leste, incluindo a “Praça da Vida Saudável”.
ii. Reformular e expandir o projeto de academias ao ar livre com equipamentos
ecológicos, apropriados e identificados com as características da cidade e sua
população.
iii. Desenvolver o programa de formação de agentes de lazer e esporte nas
lideranças comunitárias, sobretudo para o dinamismo das práticas esportivas
voltadas às crianças e aos idosos.
iv. Implementar atividades de dança em espaços públicos dos bairros.
b) Implantar o Projeto “Esporte na Escola”
i. Realizar os jogos escolares municipais.
ii. Implantar o Projeto “Xadrez nas Escolas”.
c)

Implantar o projeto “Meu primeiro passe”
i. Dotar de estrutura esportiva os campos de futebol e os centros comunitários
dos bairros, incentivando a prática do esporte pelas crianças e jovens.
ii. Implantar as escolinhas de futebol dos bairros.
iii. A partir das escolas da comunidade, realizar um trabalho de acompanhamento
do estudante na escola motivados pela prática do esporte.
iv. Realizar palestras educativas, principalmente em relação às drogas e seus
efeitos.

PROGRAMA DE INCENTIVO AO LAZER E PRÁTICAS ESPORTIVAS
a) Implantar núcleos de esporte recreativo e de lazer nas áreas urbanas e rurais
i. Apoiar a prática de esportes nos bairros, incluindo povos tradicionais e
indígenas.
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ii. Desenvolver o programa de formação de agentes sociais de lazer e esporte em
lideranças comunitárias com vistas ao dinamismo das políticas públicas de
esporte nas comunidades.
iii. Incentivar práticas de tênis de mesa, dominó, xadrez e dama em praças
públicas.
b) Apoiar as corridas de rua e o ciclismo em Manaus
i. Regulamentar o projeto “Faixa Liberada”, incorporando iniciativas de lideranças
comunitárias (auxílio semestral de sócio esportivo).
ii. Organizar o cronograma anual de ciclismo e corridas de rua de Manaus.
iii. Popularizar as corridas de rua nos bairros periféricos de Manaus.

VIII - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR DOS ANIMAIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ü Preservar a saúde pública respeitando a vida animal.
ü Incentivar movimentos ecológicos e de proteção animal, inclusive em benefício
de animais vítimas de calamidades climáticas e/ou públicas.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
i.

Promover e disseminar o cumprimento das leis que regulamentam o Direito

dos Animais.
ii. Estimular a adoção solidária de animais de rua, abandonados ou vítimas de
maus-tratos.
PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL
a) Estruturar as políticas públicas de proteção animal em Manaus
i. Realizar estudos para viabilidade de implantação da rede de proteção animal
contemplando a criação da clínica municipal do animal.
ii. Implantar uma política pública de controle ético de populações de animais
urbanos, por meio de programas permanentes, massivos e continuados de
castração (esterilização cirúrgica) de cães e gatos.
iii. Apoiar, junto às escolas, ações educativas sistêmicas e continuadas de proteção
animal.
iv. Ampliar o programa municipal de registro geral de animais.
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v. Realizar o levantamento da população animal de cães, gatos e cavalos em
Manaus.
vi. Em parceria com o Estado, fiscalizar, controlar e restringir o comércio e ações
que causem sofrimentos aos animais, sobretudo criadouros clandestinos.
vii. Criar o selo “Amigos dos Animais” incentivando ações voluntárias de proteção
animal realizadas, por exemplo, em clínicas veterinárias ou veterinários
autônomos, dentre outros.
viii. Definir políticas de proteção e defesa dos animais com bases e ações conjuntas
com o Estado e municípios da Região Metropolitana de Manaus.
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REFERÊNCIAS
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP
o Centro de Liderança Pública – CLP
o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE
o Observatório do Plano Nacional de Educação – PNE
o Fundação João Pinheiro – FJP
o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA
o Departamento de Informática do SUS – DATASUS
o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC
o Ministério de Minas e Energia – MME
o Agenda Brasileira para a Indústria 4.0 – MDIC
o Atlas da Violência 2018 – IPEA
o Índice de Cidades Empreendedoras Brasil 2017 – ENDEAVOR Brasil
o Banda Larga no Brasil: um estudo sobre a evolução do acesso e da qualidade
das conexões à Internet – Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
o Programa Internacional de Avaliação de Alunos – PISA
o Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio – PNAD
o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União – CGU
o Ministério Público Federal – MPF
o Transparência Internacional Brasil
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