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I. APRESENTAÇÃO 

  Me chamo José Samuel Alcolumbre Tobelem, tenho 47 anos e sou mais conhecido como Josiel. Minha avó me apelidou assim que nasci. 

Sou filho de Samuel José Tobelem, o Samuca, e de dona Júlia Alcolumbre. Sou o mais velho entre seis irmãos e uma irmã. Nasci em uma família 

trabalhadora e assumi desde os 12 anos de idade grandes responsabilidades, ajudando minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Aos 16 anos, fui 

emancipado por meus pais e continuei a trabalhar e a contribuir com todos do meu clã.  Sou jornalista, tenho larga experiência em gestão no 

setor privado, e minha trajetória profissional foi sempre de um empresário comprometido com meu estado. Sou casado há 25 anos com a Lene 

e nós temos um tesouro muito precioso: a nossa filha Raquel. 

Sou filiado ao Democratas desde 2010 e, desde 2014, sou o primeiro suplente de Senador. Mesmo sem remuneração, sou um suplente 

atuante, e procuro representar o Senador Davi Alcolumbre no Estado. A partir de 2019, quando o Davi se tornou Presidente do Congresso 

Nacional, aumentei minha participação na gestão de Clécio Luís, atual prefeito de Macapá, articulando junto ao mandato do Davi e aos deputados 

da Bancada Federal amapaense, soluções para os problemas da cidade. Sou presidente do Diretório Municipal DEM em Macapá. E com muito 

diálogo conseguimos reunir em torno de meu nome, doze partidos políticos, que deixaram de lado suas diferenças ideológicas e políticas para 



 

me apoiar na disputa pela prefeitura de Macapá. Numa união histórica, que coloca o futuro de Macapá em primeiro lugar, estão juntos com o 

Democratas, o PSDB, PSD, PSC, Republicanos, Solidariedade, PL, PV, PDT, PROS, PP, AVANTE. 

A atual gestão do município de Macapá deixa um grande legado, uma cidade em crescimento. Portanto, não pode sofrer retrocessos e o 

Município não pode correr o risco da estagnação do desenvolvimento social, humano, urbano e tecnológico que está em franco processo de 

implementação. Entender, compreender e assumir esse compromisso com a cidade e seus moradores é vital para Macapá, o Amapá, e até 

mesmo, a Amazônia. A gestão Clécio foi o início de um projeto de cidade que não é de um político ou de um partido. É um projeto de cidade 

cada vez mais humana, inclusiva e desenvolvida. Nossa candidatura se faz presente para dar seguimento a esse projeto que está dando certo e 

consolidar o processo de transformação de Macapá para uma cidade moderna, promissora e muito acolhedora. Assim, é com muito respeito à 

população de Macapá que assumo esse desafio de ser candidato a prefeito da capital do meio do mundo, para enfrentarmos juntos, com uma 

gestão ainda mais forte, os tempos difíceis que estamos vivendo pós-pandemia. Assumimos esse desafio com muita disposição e coragem. 

Por fim, esse plano de governo que estamos apresentando, não é apenas uma carta de intenções, nem um agregado de promessas 

inatingíveis, mas um instrumento de transformação social ainda em construção, aberto a propostas de todos. Servirá de base para os debates 

no período eleitoral e para a construção da Macapá que sonhamos.      

        JOSIEL ALCOLUMBRE 

Candidato – Prefeito de Macapá 

 

 



 

II. CONTEXTUALIZAÇÂO 
 

Segundo IBGE 2019, a capital do Estado do Amapá tem uma população estimada em 503.327 habitantes, concentrando 60% da população 

do Estado. Na Amazônia, é a terceira maior aglomeração urbana, com 3,5% da população da Região Norte do Brasil, reunindo em sua região 

metropolitana quase 560 mil habitantes. Aproximadamente 60% da população do Estado está na capital. Macapá, cada vez mais, assume o papel 

de polo de desenvolvimento da economia (estrutura ocupacional), política (lideranças) e cultural (instrução, qualificação técnica e prática 

empresarial) no estado do Amapá. Sua economia ainda é baseada no funcionalismo público, com grande participação do governo municipal, 

além do comércio e dos serviços.  Além do extrativismo e a agricultura que levam Macapá a ser a quinta cidade mais rica do norte brasileiro, 

respondendo por 2,85% de todo o produto interno bruto (PIB) da região.  Desde 2013, vem se consolidando como uma cidade que vivencia uma 

gestão pública exitosa comandada pelo atual prefeito Clécio Luís. Em seus dois mandatos, seguiu as premissas de sua campanha eleitoral: chegar 

junto das pessoas e, basicamente, arrumar a casa, as UBS, os CRAS, as escolas instaladas em ambientes indignos. Com o ajuste fiscal e o choque 

de gestão, a cidade foi começando a tomar novo rumo. A gestão responsável e transparente tornou possível resgatar a credibilidade da Prefeitura 

e o respeito da população.  

Nossa futura gestão dará continuidade a esse processo revolucionário, de construção e constituição de um novo modelo, de uma nova 

forma de fazer a gestão pública, com diálogo permanente com a população e boas relações institucionais com todos os entes públicos. Os avanços 

que foram conquistados durante os últimos oito anos em vários setores como saúde, educação, finanças, infraestrutura urbana e outros, 



 

precisam ser mantidos. Outros setores precisam de novas conquistas. Vamos receber uma Prefeitura saneada, com possibilidades de captar mais 

recursos e promover investimentos. Ressaltamos que graças à competência e aos avanços na infraestrutura da rede básica da saúde municipal 

realizados durante toda a gestão de Clécio, Macapá respondeu à altura e não perdeu o rumo diante da pandemia avassaladora da COVID-19.  

Reconhecemos que essa eleição vai acontecer sob os efeitos da pandemia e desse modo, precisamos estabelecer entendimentos, unir 

forças, fazer um pacto de revitalização da cidade pós-pandemia. É tempo de reconhecer que muito já foi feito, mas que ainda existem grandes 

desafios pela frente. É tempo de manter o que está dando certo e realizar as mudanças que precisam ser feitas. Precisamos movimentar sonhos 

para continuarmos no caminho para onde queremos chegar, com verdade, honestidade, transparência e dialogando com a população, trocando 

ideias, ouvindo o que cada um tem a dizer. Todos juntos por uma Macapá ainda melhor de se viver. Macapá não pode pensar pequeno. As 

pessoas de Macapá querem mais e merecem muito mais! 

 

III. PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 

Princípios são padrões de normas e condutas, que orientaram a construção do nosso Plano de Governo - Candidato Josiel Alcolumbre/2020.  

Além do amplo diálogo e participação de vários segmentos representativos da sociedade de Macapá e da população, esse plano tomou como 

princípios: 



 

 A busca da excelência na prestação de serviços públicos, que deverá ser uma marca da nossa gestão. Temos que trabalhar com foco no 

bem estar das pessoas. Temos que ter eficiência nos processos de trabalho e eficácia em termos de resultados para a sociedade. 

 Precisamos ampliar ainda mais nossa comunicação com a sociedade, de forma honesta e aberta. Temos como compromisso a ética, o 

comprometimento e a transparência nas ações de governo, que entendemos ser a base da confiança da população em seu governante.  

Queremos construir com a sociedade um relacionamento comprometido com a verdade.   

  Entendemos que a Inovação deve ser perseguida. Nos tempos atuais, temos obrigação de pensar em inovação no nosso dia a dia. 

Precisamos promover melhorias contínuas nos serviços públicos.  O comércio está globalizado, a economia em constante movimento e a 

tecnologia revoluciona todos os setores, seja privado ou público, não permitindo que percamos um único momento para renovar, criar e 

inovar. Temos que avançar na forma de oferecimento de benefícios a população, sempre com foco no seu bem estar e em facilitar o 

acesso de todos. 

 Precisamos entender que vivemos em um mundo plural e que a democracia somente se fortalece na pluralidade. Na presença de culturas 

diferenciadas e na existência de identidades nacionais, étnicas, religiosas distintas. A lógica das sociedades plurais é a lógica da 

diversidade. Queremos fazer um governo igualitário e inclusivo. 



 

Entendemos que a vida pública não existe senão por meio de compromissos, de concessões recíprocas, de alianças, de pactos e 

fundamentalmente, de muito trabalho. Nosso compromisso será sempre o cuidado com as pessoas, com as famílias e com o desenvolvimento 

sustentável do Município. 

IV. PLANO DE GOVERNO 

Este Plano de Governo apresenta nosso proposito para governar Macapá nos próximos quatro anos, nele está estabelecido um processo 

estratégico de ação, mostrando como a cidade vai se desenvolver, baseado em um desenho de Mapa Estratégico do Município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores 

Transparência, Participação, Excelência, Inovação, Ética, Comprometimento, Pluralidade e 

Verdade. 

 

Missão 

Promover o desenvolvimento integrado da cidade, com bases sustentáveis e inclusivas, para 

o bem estar da população. 

 
Visão de Futuro 

Tornar Macapá uma cidade mais humana, inovadora e sustentável. 

Impacto para a sociedade 

Promover a universalização do acesso aos serviços públicos com qualidade. 

MAPA ESTRATÉGICO DO MUNICIPIO DE MACAPÁ 

Tornar Macapá uma cidade mais humana, inovadora e sustentável. 



 

  O mapa foi construído a partir de um processo metodológico de Planejamento Estratégico em que se buscou soluções para os problemas 

da cidade e representa o instrumento de alinhamento e comunicação em torno dos elementos e das estratégias estabelecidas, promovendo um 

entendimento a acerca dos desafios a enfrentar na nossa futura gestão municipal. A utilização dessa metodologia nos oportunizou obter um 

retrato objetivo da identidade do Município, por meio dos elementos metodológicos definidos na Oficina de Planejamento Estratégico do 

município de Macapá, Candidato Josiel Alcolumbre/2020.   

MISSÃO:  Promover o desenvolvimento integrado da cidade, com bases sustentáveis e inclusivas, para o bem estar da população. 

O desenvolvimento integrado da cidade diz respeito ao processo político-participativo que integra os segmentos demográfico, sociocultural, 

econômico, financeiro, ambiental e alicerçados pelos segmentos político, institucional, científico, tecnológico, jurídico e legal, tendo em vista o 

alcance e a manutenção da qualidade de vida da população. 

VISÃO DE FUTURO: Tornar Macapá uma cidade mais humana, inovadora e sustentável. 

A Macapá que queremos construir é uma cidade mais humana, inovadora e sustentável.  Cidade mais humana no sentido de que devemos 

ampliar as condições sociais, econômicas, políticas e ambientais para uma propiciar oportunidades para todos, para que cada indivíduo exerça, 

na plenitude, o seu potencial. Esse processo deverá estabelecer uma dimensão humana também na construção da cidade. Que Macapá continue 

a caminhar progressivamente para uma cidade livre de obstáculos; que ruas, ciclovias, calçadas, praças, constituam-se em equipamentos 



 

compartilhados e promovam a acessibilidade; que seja intensificado o cuidado para manter a cidade mais limpa e iluminada, com investimentos 

na infraestrutura urbana e garantir mobilidade e transporte público seguro e confortável. 

A Macapá inovadora que iremos construir diz respeito a forma simplificada que os serviços públicos devem ser oferecidos a coletividade, 

devem ser gradualmente ofertados digitalmente, com mais inclusão digital, promovendo a democratização do acesso às ações das políticas 

públicas governamentais. Quando possível, esses serviços devem disponibilizar o autoatendimento, em que o cidadão resolve suas demandas 

sem precisar ir até um órgão público, dando celeridade, economicidade, agilidade na prestação dos serviços públicos e ainda, incluir as pessoas 

nos processos de construção da cidade inteligente. 

A Macapá Sustentável refere-se ao conceito de Cidade Sustentável que prevê uma série de diretrizes para melhorar a gestão da cidade e 

prepará-la para as gerações futuras. Para ser sustentável, a administração da cidade deve considerar três pilares: responsabilidade ambiental, 

economia sustentável e vitalidade cultural. Para iniciar o processo de construção da Macapá sustentável, devemos adotar um modelo e uma 

dinâmica de desenvolvimento da cidade com padrões de consumo que respeitam e cuidam dos recursos naturais e das gerações futuras. 

Neste sentido, vale abrir um parêntese para referendarmos a Agenda 2030, pactuada por 193 líderes de países na Cúpula das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, uma Agenda para o Desenvolvimento Sustentável onde estão relacionados 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas metas, que irão estimular e apoiar ações em áreas de importância crucial para a humanidade: Pessoas, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturais


 

Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias. Esses 17 ODS são objetivos integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões 

do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, nos 

níveis federal, estadual e municipal, bem como, pela sociedade civil, pelo setor privado e por todos os cidadãos. Nosso governo estará engajado 

no esforço de construir um mundo melhor para nossos filhos e netos. Na figura abaixo estão relacionados os 17 ODS – Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. 

 



 

Os VALORES que foram definidos representam a fonte de orientação e inspiração para as pessoas e equipes de trabalho, são eles: 

 Transparência, Participação, Excelência, Inovação, Ética, Comprometimento, Pluralidade e Verdade.  

O IMPACTO PARA SOCIEDADE representa o resultado que será oferecido para seu público alvo. 

 Promover a universalização do acesso aos serviços públicos com qualidade. 

A partir dessa construção do Mapa Estratégico de Macapá, desenvolvemos o Plano de Governo - Candidato Josiel Alcolumbre/2020, que 

foi elaborado tendo como Eixo Central a promoção do DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO. 

Vamos desenvolver uma gestão focada na adoção de medidas que fortaleçam e consolidem a transversalidade das políticas públicas no 

oferecimento de serviços públicos integrados e na adoção de ações de fomento ao desenvolvimento sustentável do Município, promovendo uma 

intervenção estratégica que caracteriza uma gestão pública contemporânea. Novos objetivos e demandas políticas e sociais exigem novas formas 

de organização pública, que devem ser guiadas por uma visão horizontal de trabalho. Precisamos compreender e admitir que é pela via da 

intersetorialidade que podem ser superadas a fragmentação do conhecimento e a perspectiva setorial, que nos limitam e impedem de entender, 

de fato, a realidade. Estamos buscando uma nova forma de pensar e compreender a nossa realidade. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXOS ESTRATÉGICOS 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 

Neste eixo estão concebidas as propostas de saúde, assistência social, educação, cultura, esporte, lazer, segurança pública e direitos 

humanos. Os direitos sociais e humanos asseguram a dignidade da pessoa e promovem a ampliação das liberdades individuais, faz uma relação 

com as capacidades e com as oportunidades que cada um tem a seu dispor, para que todos possam escolher a vida que desejam ter.  

PLANO DE GOVERNO 

EIXO CENTRAL  

Desenvolvimento Integrado e Sustentável 

EIXO 2 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

EIXO 1 

DESENVOLVIMENTO HUMANO E 

SOCIAL 

EIXO 3 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 

AMBIENTAL 

PERSPECTIVA INSTITUCIONAL (SUPORTE) 



 

Neste sentido, vamos aumentar a oferta e melhorar a qualidade de ensino; Implementar uma política de valorização de expressões 

culturais e do patrimônio cultural, como instrumento de identidade, diversidade, integração e de pertencimento; promover o acesso ao esporte 

e ao lazer com foco na inclusão social e no desenvolvimento humano; ampliar o acesso da população à Saúde, garantindo estrutura adequada e 

atendimento humanizado com foco na resolutividade; contribuir para a redução da pobreza, universalizando a cobertura socioassistencial; 

investir em programas e ações de segurança pública, integradas com o governo estadual para reduzir os índices de violência urbana e para 

construção de uma cultura de paz (Cidade Segura); potencializar as ações da Guarda Municipal por meio de investimentos na estrutura da 

corporação, capacitação de profissionais, disponibilização de viaturas e equipamentos; avançar nas ações de disciplinamento, fiscalização e 

controle do trânsito; promover a cidadania e assegurar os Direitos Humanos; e avançar na implementação de políticas focadas para os grupos 

específicos: juventude, idosos, mulheres, LGBTQIA+, jovens, negros, índios e deficientes e promover a transversalidade das políticas sociais no 

oferecimento de Serviços Sociais Integrados. 

PROPOSTAS:  

Ampliar o acesso da população à Saúde, garantindo estrutura adequada e atendimento humanizado com foco na resolutividade 

 Realizar estudos para efetivar o chamamento dos habilitados no Concurso Público da saúde, realizado em 2018; 

 Realização de estudo de impacto orçamentário-financeiro, para realização de novo concurso público para a área da saúde; 

 Garantir estudos de viabilidade para rever e implementar o plano de cargos, carreira e remuneração (PCCR) na saúde; 



 

 Valorizar o profissional e condição salarial dos profissionais atuantes nos programas e estratégias de saúde;  

 Promover a modernização do sistema municipal de saúde com territorialização do atendimento da estratégia de Saúde da Família, 

cadastramentos e estratificação de riscos familiares, e geração de ferramentas de gestão, por meio da utilização de instrumentos 

tecnológicos de gestão (softwares) e aplicativos; 

 Implementar o prontuário eletrônico integrado para agilizar o atendimento em todos os níveis da atenção à saúde municipal; 

 Implantar o serviço online de orientação, sobre medidas preventivas e de promoção da saúde e direcionamento aos serviços ofertados 

pelo Município, com divulgação de campanhas educativas; 

 Implantar a central de marcação de consultas online; 

 Fortalecer a política de humanização nos serviços de saúde municipais, incluindo populações vulneráveis, com ampliação e agilidade no 

atendimento nos estabelecimentos de saúde do Município; 

 Garantir estudos de viabilidade para ampliar equipes de saúde da família e de atenção primária em saúde; 

 Ampliar os serviços de atenção à saúde nos distritos, com ações e medidas preventivas, diagnóstico precoce, mantendo, tratamento em 

tempo oportuno, transporte sanitário, garantindo a eficácia dos casos que requeiram transferência, com fornecimento da medicação 

básica; 

 Ampliar o atendimento clínico e atividades de promoção da saúde e prevenção de doenças; 



 

 Avançar para os serviços e atendimento de média complexidade, com implantação de um centro de atenção psico-social; 

 Construir o laboratório central do município de Macapá;  

 Construir o centro de zoonoses do município de Macapá; 

 Avançar na implantação da policlínica do município de Macapá; 

 Implantar o CEREST (centro de referência em saúde do trabalhador) municipal. 

Aumentar a oferta e melhorar a qualidade de ensino 

 Realizar estudos para efetivar o chamamento dos habilitados no Concurso Público da educação, realizado em 2018; 

 Realização de estudo de impacto orçamentário-financeiro, para avançar no pagamento gradativo dos direitos dos trabalhadores em 

educação, por meio de recursos do novo FUNDEB; 

 Implementar o programa escola mais bonita, visando a estruturação da rede de ensino municipal, com vistas a ampliação e modernização 

dos equipamentos educacionais de ensino infantil e fundamental, por meio da construção de salas de aula, laboratórios e espaços para 

práticas esportivas em áreas de escolas já existentes; 

 Valorizar o ambiente escolar por meio do programa escola mais bonita, destinado a receber os alunos, professores e comunidade, por 

meio da construção ou reconstrução de 04 escolas municipais, investimentos garantidos com recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE);  



 

 Valorizar o ambiente escolar destinado a receber os alunos, professores e comunidade, por meio do programa escola mais bonita, com 

revitalização de 11 escolas municipais, investimentos garantidos com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE);  

 Ampliar a rede de proteção e cuidados das crianças e famílias, por meio da construção de 04 (quatro) Creches na área urbana, por meio 

de financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE);  

 Adaptar progressivamente as escolas municipais à acessibilidade com adequações de rampas, corredores de acesso, banheiros acessíveis, 

identificação dos ambientes, piso tátil, e outros meios que garantam a mobilidade de alunos, profissionais e da comunidade escolar; 

 Implementar o programa energia solar preferencialmente para atender os estabelecimentos das localidades que ainda não possuem 

energia elétrica (Pacuí, Pedreira, Bailique);  

 Ampliar a informatização administrativa das escolas do município de Macapá; 

 Incentivar a utilização de ferramentas digitais na Educação Básica, estimulando o uso de atividades low tech, de vídeos e outras 

ferramentas digitais, de forma a estimular o desenvolvimento motor e linguístico dos educandos; 

 Aumentar progressivamente a oferta da educação em tempo integral; 

 Trabalhar para ampliar a integração escola-família de forma a unir responsabilidades comuns à vida do estudante e incentivar a 

formulação de um projeto político-pedagógico com a participação da comunidade; 



 

 Ampliar e fortalecer o núcleo de formação e desenvolvimento dos profissionais da educação de Macapá, tendo em vista o 

aperfeiçoamento a ser promovida nos eixos pedagógicos e administrativo-financeiro, inclusive de auxiliares educacionais, conforme 

demandas do Sistema Municipal de Educação de Macapá; 

 Ofertar educação de jovens e adultos em diferentes espaços sociais (centros de referências de assistência social, internet, residenciais, 

feiras, etc.), a fim de levar conhecimento para a população em vulnerabilidade social e reduzir a taxa do analfabetismo funcional; 

 Ampliar o programa horta nas escolas com o objetivo de oportunizar mais um ambiente pedagógico para o auxílio de professores, na 

promoção a saúde e no estímulo a adoção de hábitos saudáveis; 

 Implementar progressivamente curso de férias para alunos do ensino fundamental, visando fortalecer o desenvolvimento da 

aprendizagem por meio de ensino híbrido. 

Universalizar a Cobertura Socioassistencial 

 Criar um programa de informatização da Rede de Assistência conectando os serviços sociais ofertados pelos: Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS); Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) e Centro de Referência Especializado para 

Pessoas em Situação de Rua (Centro POP) e Conselhos Tutelares;  

 Promover a capacitação continuada dos servidores para qualificação dos serviços prestados; 

 Equipar e modernizar os Conselhos Tutelares com aquisição de novos veículos e equipamentos de informática; 



 

 

 Criar o Programa Caravana da Cidadania para prestar serviços de assistência e inclusão social nas comunidades rurais e ribeirinhas; 

 Implantar Centros de Convivência para atendimentos da Assistência Social nos Conjuntos Habitacionais; 

Criação do Fundo Municipal de Segurança pública para financiar ações, programas e projetos que visem à adequação, à modernização e à 

aquisição e manutenção de equipamentos e viaturas para a segurança pública 

 Promover a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, para discutir, analisar, planejar e acompanhar a solução 

dos problemas de segurança no Município; 

 Criar o Fundo Municipal de Segurança Pública, para financiar ações, programas e projetos que visem à adequação, à modernização e à 

aquisição e manutenção de equipamentos e viaturas para a segurança pública, dentre outros; 

 Desenvolver campanhas educativas e buscar a integração e a cooperação entre as autoridades locais que atuam na segurança pública do 

Município; 

 Intensificar os investimentos para segurança pública, (como a aquisição de viaturas, EPIs, rádios comunicadores, vídeo monitoramento), 

dentre outros; 

 Restruturação do Centro de Comando da Guarda e da Defesa Civil Municipal de Macapá; 



 

 Aprimorar a integração entre órgãos municipais e estaduais de segurança pública, por meio do GGI-M (Gabinete de Gestão Integrada em 

Defesa Social Municipal), com ações coordenadas nos campos estratégico, tático e operacional, e apoio mútuo e ações integradas, com 

vistas a promoção da segurança da sociedade; 

 Promover a aquisição de tecnologias agregadas de segurança pública. 

Promover a valorização e estruturação dos serviços da Guarda Municipal  

 Avançar na implantação do plano de cargos, carreira, aposentadoria e remuneração do efetivo da Guarda Municipal e no programa 

permanente de atualização; 

 Promover progressivamente a capacitação continuada dos servidores da Guarda Municipal, visando melhora efetiva na prestação de 

serviços e respostas às demandas da comunidade; 

 Trabalhar para a integração dos órgãos de poder de polícia administrativa municipal e dos órgãos municipais de políticas sociais, visando 

a contribuir para a melhoria da fiscalização do código de postura, ordenamento urbano e ações interdisciplinares de segurança; 

 Trabalhar para o compartilhamento das informações do Centro de Controle Operacional da CTMAC, para aumentar a sensação de 

segurança à coletividade.   

Implementar uma política de valorização de expressões culturais e do patrimônio cultural 



 

 Aumentar os percentuais de financiamento para o desenvolvimento da cultura municipal, como política pública permanente de gestão 

cultural;   

 Implantar novos espaços de produção e difusão cultural no município de Macapá, por meio de equipamento como a Escola de Arte 

Municipal e CEU das Artes Zona Oeste, com instalações inovadoras e acessíveis; 

 Elaborar e implantar um plano de proteção, resgate e restauro do patrimônio histórico material e imaterial do Município, preservando 

suas características e valores, por meio do tombamento destes bens culturais; 

 Promover e ampliar a grade de programação de valorização da diversidade da cultura municipal, a exemplo do Macapá Verão, Aniversário 

da Cidade. Festivais, feiras literárias, concursos e demais eventos do calendário municipal, visando o desenvolvimento cultural para a 

comunidade, com a comunidade e na comunidade;  

 Aprimorar o programa de editais, política pública de desenvolvimento da cultura, realizado para seleção de atrações artística e/ou 

culturais de todos os segmentos. 

Promover o acesso ao esporte e ao lazer com foco na inclusão social e saúde 

 Garantir a realização do torneio comunitário de futebol de Macapá, a Copa do Mundo dos Distritos, com premiação e material esportivo 

e manutenção dos espaços para realização do evento; 

 Garantir recursos para realização anual do campeonato de FUTLAMA e inseri-lo no calendário anual de eventos do Município; 



 

 Institucionalizar a realização anual de artes marciais, visando ampliar e difundir esta modalidade esportiva, como instrumento de 

promoção de saúde e educação; 

 Garantir a realização dos Jogos de Verão, com ampliação do evento para os distritos, incluindo os jogos tradicionais, ribeirinhos; 

 Fortalecer e ampliar o calendário municipal de eventos esportivos (com ruas de lazer, esportes nas praças, nas arenas e espaços públicos 

diversos) incluindo jogos interativos online, esporte radical, esporte para 3ª idade, estação saúde nas academias aos ar livre e jogos da 

diversidade; 

 Adequar gradativamente os espaços de prática esportiva do Município, dialogando com a comunidade para a manutenção e ocupação 

desses equipamentos; 

 Potencializar e incentivar, por meio do Projeto Despertando Talentos, a prática de esportes para crianças e adolescentes na faixa etária 

de 08 a 15 anos, possibilitando o surgimento de novos talentos e equipes de base nas diversas modalidades esportivas dos projetos sociais 

comunitários. 

Promover a cidadania e assegurar os Direitos Humanos 

 Criar um programa de capacitação para mulheres voltados ao mercado de trabalho, procurando promover sua autonomia e considerando 

suas especificidades e diversidades; 



 

 Criar o projeto Maria da Penha Vai à Escola, a ser idealizado e executado em parceria com órgãos e entidades que trabalhem com ações 

de prevenção e combate à violência contra a mulher; 

 Ampliar a rede de cuidados e proteção às crianças e às famílias, com a oferta de vagas a mães solos e chefes de família, vítimas de violência 

doméstica, identificadas pela rede de atendimentos às mulheres no Município;  

 Elaborar e implementar o plano municipal de direitos humanos; 

 Estudar a viabilidade para criação de uma casa de passagem de proteção à mulher vítima de violência, para o abrigo temporário de 

mulheres vítimas de violência doméstica que não possuem local seguro para estar longe do agressor; 

 Nos programas de Moradia, garantir um percentual mínimo para mulheres vítimas de violência doméstica, mães solos e chefe de família 

que não possuem moradia própria e a renda estiver de acordo com programa a aquisição do imóvel, devidamente comprovado; 

 Implementar um programa de estímulo e desenvolvimento ao empreendedorismo e protagonismo juvenil, mulheres, negros e população 

LGBTQIA+ no Município; 

 Criar a Semana Municipal da Juventude, com a finalidade de promover o protagonismo juvenil; 

 Criar e implementar uma rede municipal de atenção integral aos LGBTQIA+ para incorporar, formar e permitir o acesso a serviços básicos 

à essa população; 



 

 Ampliar e estruturar os serviços de atendimento ofertados no âmbito da política municipal de assistência social (CREAS) para proteção 

de LGBTQIA+ em situação de violência e vulnerabilidade; 

 Promover por meio de campanhas de saúde a ampliação do acesso da população LGBTQIA+ aos serviços de saúde do SUS;  

 Apoiar as ações do calendário LGBTQIA+, mantendo a Prefeitura de Macapá como um dos órgãos protagonistas na difusão da defesa dos 

direitos individuais, coletivos e difusos das minorias sexuais e de gênero; 

 Apoiar iniciativas de entidades que mantenham espaços de promoção social e cultural da população negra, garantindo-lhes o direito de 

participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições, de modo a contribuir para 

o patrimônio cultural de sua comunidade; 

 Implementar o calendário das festas e celebrações tradicionais de Macapá, com o objetivo de promover o fortalecimento, a  

padronização e a catalogação dessas manifestações culturais; 

 Instituir o Sistema Municipal de Promoção da Igualdade Racial com vistas a organizar e articular a política municipal e serviços destinados 

a superar as desigualdades étnicas existentes no território municipal, convocando a população negra para ocupar esse espaço 

institucional; 

 Trabalhar progressivamente para uma cidade livre de obstáculos e que ruas, ciclovias, calçadas, praças, constituam-se em equipamentos 

compartilhados, a fim de garantir uma cidade acessível para todos. 



 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Este eixo contempla as propostas que ampliem o desenvolvimento econômico, com regras e condições para a construção de uma cultura 

empreendedora e de ambiente de negócios em Macapá. Neste sentido, vamos articular com os organismos multilaterais, bancos de 

desenvolvimento, Governos Estadual e Federal e outras instituições para implantação de uma política de desenvolvimento sustentável (ex: Zona 

Franca Verde); implantar programa de atração de empresas com expressivo valor econômico, por meio da criação de incentivos, para impulsionar 

a economia local; fomentar a abertura de pequenos negócios, promovendo um ambiente de oportunidades, para estimular a economia local e 

avançar no desenvolvimento do Município (Cidade Empreendedora); apoiar a descentralização do comércio e de prestação de serviços pelos 

bairros; fomentar a indústria do turismo com investimentos em infraestrutura, com a criação e/ou revitalização de equipamentos e serviços 

turísticos e atuar como agente estimulador na agricultura familiar e no abastecimento, construindo um padrão de desenvolvimento rural, para 

geração de empregos e renda.  

PROPOSTAS:  

Viabilizar a Zona Franca Verde  

 Promover estudos para transformar recursos naturais em produtos com valor agregado e contribuir na criação de um ambiente de 

negócios; 

 Incentivar o uso sustentável da biodiversidade das florestas preservadas; 



 

 Atrair empreendedores por meio de benefícios fiscais da Zona Franca Verde. 

Implantar a Casa de Negócios 

 Apoiar as empresas de pequeno porte, micro empresas e empreendedores individuais, buscando parceria com SEBRAE, SENAI, SENAT, 

SENAC e outras instituições afins; 

 Criar políticas e estratégias locais, incentivar a formalidade, com incentivos e valorização dos produtos e empreendimento locais e ao 

surgimento de novos empresários e capacitação dos já existentes; 

 Promover estudos para a Política Municipal de Microcrédito; 

 Promover, com apoio do SEBRAE, política de recuperação de microempresas, empresas de pequeno e médio porte, 

microempreendedores e empreendedores individuais, para requalificá-los ao mercado de trabalho, considerando as novas formas de 

desenvolver suas atividades comerciais em período pós-pandemia; 

 Construir em parceria com a AMAPATEC, SEBRAE e outros parceiros públicos e privados o plano municipal de economia digital e implantar 

um centro de aceleração de startups, para ser uma referência econômica local no segmento da economia digital, atuando na fase pré-

aceleração/ideação de startups; 

 Fortalecer o intercâmbio com centros universitários de excelência em pesquisa e inovação. 

Implementar um Programa de Incentivo à Produção e Abastecimento Agrícola  



 

 Implementar um plano de desenvolvimento da agricultura familiar no Município, a ser construído em conjunto com os produtores rurais, 

com princípios que estimulem a produção sustentável e produtos acessíveis e de qualidade em um ambiente agradável; 

 Apoiar a recuperação e manutenção de vias e ramais das zonas rurais com produção agrícola; 

 Fortalecer o programa de incentivo à piscicultura e expandir o Programa Peixe Vivo; 

 Implementar o programa Camarão Vivo e o projeto "Camarão em Cativeiro"; 

 Implantar feiras em bairros da cidade, com requalificação das feiras já existentes. 

Induzir o desenvolvimento por meio de ações específicas da Gestão Municipal 

 Estimular a economia local, a competividade e a geração de empregos por meio da ampliação do volume de compras da Prefeitura 

preferencialmente das microempresas, empresas de pequeno porte e do empreendedor individual; 

 Fortalecer o abastecimento alimentar das escolas por meio de compras de produtos da agricultura familiar, fortalecendo os circuitos da 

economia local e regional e redes de comercialização. 

Promover Macapá como destino turístico 

 Implementar um plano de desenvolvimento sustentável do turismo, com um calendário anual de eventos para promoção e consolidação 

da atividade turística; 

 Realizar o levantamento do inventário turístico-cultural e elaborar o plano municipal de marketing; 



 

 Criar e implantar um plano do corredor turístico da cidade, com definição de roteiros, que contemplem equipamentos culturais, religiosos, 

naturais e históricos do Município; 

 Fortalecer as relações transfronteiriças, potencializando o intercâmbio cultural entre Macapá e a Guiana Francesa. 

 

DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO/AMBIENTAL 

Este eixo compreende as questões urbanas e ambientais de Macapá. Vamos avançar na execução de programas de preservação 

ambiental; modernizar a gestão e destino de resíduos com ênfase nos parâmetros de sustentabilidade e implantar progressivamente a coleta 

seletiva e outras ações de limpeza pública; avançar no planejamento urbano para desenvolvimento da cidade com realização de obras de 

infraestrutura e de urbanização do espaço público ampliando a acessibilidade, a mobilidade e a conservação da cidade; ampliar a oferta de 

transporte público e adotar soluções alternativas para melhor mobilidade do cidadão; ampliar o programa habitacional de interesse social; 

promover a regularização fundiária, por meio de cadastro multifinalitário integrado e georreferenciado e promover a demarcação do Distrito 

Portuário/Industrial (retro área/integração de modais).  

PROPOSTAS:  

Continuar a estruturar a cidade com humanização e mais autoestima 



 

 Implantar um programa de asfalto na cidade com serviços de drenagem e pavimentação, para melhoria nas condições de trafegabilidade 

com o recapeamento de diversas vias, além melhorar visualmente o aspecto das ruas e avenidas; 

 Promover a execução dos serviços de pavimentação de vias em diversos logradouros de Macapá - Distrito da Fazendinha (Murici, Vale 

Verde e Chefe Clodoaldo), Rua São Paulo no Pacoval, vias de maior tráfego do Infraero I e Infraero II, como a Avenida Cid Borges, vias 

de maior tráfego também no São Lázaro, Liberdade e no Jardim Marco Zero a Avenida Stephan Houat e ainda nas Ruas São José, Paraná 

e Eliezer Levi, projetos com recursos já assegurados para sua execução; 

 Promover a execução dos serviços de pavimentação e recapeamento em vias do bairro do Marabaixo III que tem projeto e recursos 

assegurados para sua implantação; 

 Pavimentação de 300 metros na via Eurico Barata com bloquetes no Distrito de Pacuí no município de Macapá, projeto com recursos 

assegurados para sua execução;  

 Promover a construção do elevado que interligará a rodovia Juscelino Kubitschek e a rua Hildemar Maia, diminuindo efetivamente o 

congestionamento na interseção das vias; 

 Trabalhar junto a Bancada Federal e ao Governo Federal para assegurar recursos para licitação do Lote 3 do PAC Mobilidade (Zona Sul), 

Lote 4 do PAC Mobilidade (Zona Norte) e Lote 5 do PAC Mobilidade (Zona Oeste), que visa a reestruturação e modernização do sistema 

de transporte coletivo urbano do município de Macapá, de modo a integrar os usuários de forma inteligente, garantindo maior fluidez 



 

e qualidade para o transporte público da cidade, além de proporcionar áreas urbanizadas com passeios adequados, assegurando a 

acessibilidade de pessoas com deficiência, idosos, gestantes e demais usuários; 

 Requalificação da Ponte Sérgio Arruda, enquanto principal estrutura viária de interligação entre o Centro e a Zona Norte de Macapá, a 

fim de garantir transporte e trânsito seguros e com agilidade;   

 Realização de estudos preliminares para implantação da rodovia do Goiabal que interligará a rodovia Duca Serra à rodovia Juscelino 

Kubitschek, às proximidades do shopping Amapá Garden/Conjunto da EMBRAPA; 

 Trabalhar para a revitalização e ampliação do Trapiche Eliezer Levy, como equipamento de lazer, turismo e contemplação na orla da 

cidade;  

 Implantar novos espaços públicos de esporte e lazer na cidade por meio da construção de 06 (seis) arenas de grama sintética atendendo 

vários bairros da cidade; 

 Manter e ampliar o programa de revitalização paisagística de praças, rotatórias e canteiros centrais, pensados a partir dos princípios da 

conservação, revitalização e modernização dos espaços, além de garantir a acessibilidade para os usuários e promover o lazer em toda 

a cidade; 

 Dar continuidade ao projeto da 2ª etapa de revitalização da Praça Jacy Barata Jucá, para funcionar como vetor de reorganização da orla 

urbana, para lazer as margens do rio Amazonas. O projeto redesenha os percursos de passeio, pontuados por bancos e sombras 



 

construídas, apropriando-se da vegetação arbórea existente. Novas quadras (gramada, de areia e poliesportivas) e novos quiosques, 

playground, equipamentos de ginástica e espelho d´água visitável. A Praça será iluminada para uso noturno; 

 Trabalhar para instalar o Centro de Convenções, equipamento planejado, de modo concentrado, com espaços seguros e acessíveis às 

diferentes possibilidades culturais, econômicas, sociais e turísticas, com uma organização espacial e funcional focada no perfil 

socioeconômico municipal, com amplos salões, auditório, espaços para feiras e eventos e praças de alimentação, dentre outros; 

 Garantir a continuidade dos projetos de implantação e modernização de infraestrutura esportiva do Estádio Glicério de Souza Marques 

– 1ª, 2ª e 3ª etapas;  

 Construção de Praça Pública (Alameda Francisco Serrano), localizada no centro comercial da cidade; 

 Dar continuidade à construção de Quadra Poliesportiva no bairro Perpétuo Socorro;   

 Construção de ponte sobre o Canal do Beirol no bairro Santa Rita; 

 Implantar programa de arborização urbana para embelezamento e preservação de áreas, o manejo e a expansão das árvores nas cidades 

obedecendo parâmetros técnicos e o interesse da sociedade, com a utilização de espécies nativas; 

 Trabalhar para requalificação do canal da Mendonça Júnior, com projeto de urbanização, que contemple a revitalização do canal, o 

passeio e a iluminação pública, o mobiliário e o paisagismo urbano, o sistema de drenagem em todo o seu percurso e a recuperação 

urbanística das ruas e avenidas adjacentes ao logradouro; 



 

 Implantar projetos pilotos de revitalização urbanística e melhorias de infraestrutura urbana (drenagem, pavimentação, calçamento, 

acessibilidade, iluminação pública), entre outros serviços, nos corredores comerciais dos bairros Novo Horizonte, Zerão e Marabaixo II, 

visando o fortalecimento da atividade econômica local; 

 Promover a expansão da rede municipal de iluminação pública, visando garantir uma cidade mais bem iluminada, com mais segurança, 

inclusive com iluminação de destaque nas praças e monumentos públicos e culturais; 

 Construção da 2ª etapa Mercado Central, equipamento indutor do desenvolvimento econômico e turístico; 

 Assegurar continuidade ao projeto de revitalização da Orla de Macapá, com o complemento do projeto de Iluminação pública; 

 Fortalecer o Bioparque da Amazônia com a implantação de um aquário de exposição de espécies aquáticas; 

 Implantar um borboletário no Bioparque da Amazônia; 

 Construir um mirante para contemplação paisagística no Bioparque da Amazônia; 

 Realizar estudos que possibilitem a implantação de novas áreas verdes na cidade de Macapá e a conservação das já existentes, 

ampliando qualidade e o conforto ambiental na cidade; 

 Revitalização da Feira da 1° maio no bairro do Trem, garantido conforto aos produtores e consumidores; 

  Revitalização da Feira do Agricultor na Zona Norte no bairro Novo Horizonte, garantido conforto aos produtores e consumidores; 



 

 Implantar o programa Macapá vai de bike, com ciclovias, como incentivo e dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os 

modos de transporte não motorizados, interligando as já existentes a diversas outras regiões da cidade; 

 Expansão dos projetos de sinalização de trânsito no Município de Macapá - sinalização horizontal, sinalização gráfica e sinalização 

semafórica, com vistas a tornar o trânsito mais seguro e humanizado;  

 Intensificar o programa de construção de passarelas em áreas de ressaca nos bairros e distritos de Macapá, nos bairros Congós, 

Bailique e Cidade Nova. 

Implementar uma nova operação do serviço de transporte público 

 Dar continuidade ao processo licitatório do transporte coletivo; 

 Reestruturar o sistema de transporte coletivo de modo a integrar os usuários de forma inteligente, garantindo maior fluidez, qualidade 

e acessibilidade; 

 Promover a renovação gradual da frota com acessibilidade e com tecnologia de baixa emissão de poluentes. 

Promover ações de enfrentamento a precariedade habitacional  

 Ampliar a participação de Macapá nos programas nacionais voltados a vencer o déficit habitacional urbano; 

 Assegurar a construção da 1ª e 2ª etapas do Habitacional Janary Nunes no Distrito Fazendinha;  



 

 Implantar programa de melhoria das condições de habitação e de vida em áreas de maior precariedade de ocupação, observando os 

aspectos culturais e regionais; 

 Implantar um Programa de ordenamento habitacional nas áreas de ressaca, dialogando com os moradores; 

 Avançar nos projetos de Regularização Fundiária urbana para arrecadação de áreas internas ao perímetro urbano municipal que 

atualmente são de propriedade da União Federal e do Estado do Amapá, com o objetivo de transferi-las para o Município e efetivar 

políticas públicas de habitação e acesso a moradia; 

 Atualizar o Programa de Incentivo de Regularização Fundiária, com benefício de descontos sobre o valor avaliado conforme a Planta 

Genérica de Valores (PGV), escalonado de 2021 até 2024; 

  Continuidade do programa Moradia Legal para regularização de núcleos urbanos informais no modelo de Regularização Fundiária 

Urbana de Interesse Social (REURB-S); 

 Promover a Regularização com a titulação dos lotes de forma gratuita na modalidade Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social 

(REURB-S), dos Bairros Infraero I, II, Goiabal, Marabaixo e Ilha Mirim, atendendo mais de 7.000 famílias. REURB-S quando atender os 

critérios de população de baixa renda e na modalidade Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico (REURB-E), quando 

ocorrer de forma onerosa em parte do Bairro Alvorada (antiga área do Sítio Aeroportuário), beneficiando mais de 300 famílias conforme 

Lei 13.465/17; 



 

 Realização do georreferenciamento da Matrícula 4106 (área urbana), da Matrícula 2079 (expansão urbana) e da Matrícula 15270 

(loteamento Universidade), que permitirá o registro destas áreas no Cartório de Registro de Imóveis e legitimação pelos interessados 

na titulação de seus lotes junto a Prefeitura; 

 Ampliar o programa Moradia Legal para regularização de núcleos urbanos informais no modelo de Regularização Fundiária Urbana de 

Interesse Social (REURB-S); 

 Prover a Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S), para atender os critérios de população de baixa renda; 

 Promover a Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico (REURB-E), quando ocorrer de forma onerosa em parte do Bairro 

Alvorada (antiga área do Sítio Aeroportuário), para beneficiar mais de 300 famílias;  

 Atualização do Plano Diretor e Legislação urbanística complementar, bem como atualização da legislação do perímetro urbano e 

definição da expansão do perímetro urbano.    

Implantar o Programa Cidade Limpa 

 Implantar progressivamente a coleta seletiva; 

 Fortalecer as associações e cooperativas de catadores (empresários do setor resíduos sólidos); 

 Fomentar a criação de mercados locais e regionais para os materiais recicláveis; 

 Ampliação dos programas de educação ambiental nos bairros, aliados a mutirões de limpeza; 



 

 Ampliar a cobertura de saneamento ambiental, aliando essa estratégia ao tratamento adequado dos resíduos sólidos gerados da cidade   

e em seus distritos; 

 Implantar um plano municipal de resíduos sólidos. 

 

PERSPECTIVA INSTITUCIONAL  

Representa a base, o suporte, a infraestrutura de gestão e governança municipal capazes de tornar o Plano de Governo, suas propostas 

e compromissos uma realidade. Na perspectiva institucional vamos buscar parcerias para induzir o desenvolvimento ampliando  o 

relacionamento com o setor privado e outras esferas de governo para potencializar o crescimento sustentável do Município; estabelecer 

contratos de gestão por meio de Parcerias Públicos Privadas (PPP) para suprir a insuficiência de investimentos em infraestrutura com recursos 

do tesouro; ampliar a capacidade do Município em captar recursos de fundos nacionais e internacionais para viabilização de projetos 

estruturantes; articular políticas públicas de abrangência nacional, regional e municipal.   

Vamos fazer uma gestão inovadora e responsável nos processos e serviços pelo avanço no uso gradual de tecnologia da informação 

(governo digital, cidade inteligente e inclusão digital); aprofundar o modelo de gestão orientado a resultados, promovendo maior integração e 

alinhamento entre os órgãos na execução de ações; desenvolver políticas de valorização para apoiar e desenvolver o servidor público; garantir o 

equilíbrio das contas públicas, com o controle e a qualificação do perfil do gasto; aperfeiçoar os processos para garantir a efetividade na gestão 



 

das finanças públicas; melhorar a efetividade da arrecadação e expandir e otimizar os processos de atendimento, reduzindo continuamente a 

distância entre o cidadão e o poder público. 

Vamos ampliar a participação, a transparência e o controle social promovendo o diálogo construtivo e permanente com as instituições 

civis representativas, de forma a gerar ações conjuntas e integradas para o alcance da satisfação da sociedade; expandir a presença da Prefeitura 

em mídias sociais, utilizando uma estratégia multicanal para melhorar o diálogo com o cidadão e ampliar participação direta da população no 

planejamento municipal.  

  

PROPOSTAS: 

 Fortalecer políticas de valorização para apoiar e desenvolver o servidor público; 

 Estabelecer mesa de negociação permanente com os servidores públicos municipais com transmissão pública das sessões; 

 Implantar o programa de desenvolvimento de formação de pessoas, com capacitação e formação técnica específica; 

 Realização de estudos de impacto econômico-financeiro, visando à realização de concursos públicos para o Município;  

 Estabelecer contratos de gestão por meio de Parcerias Públicos Privadas (PPP), para suprir a insuficiência de investimentos em 

infraestrutura com recursos do tesouro; 

 Ampliar a capacidade do Município em captar recursos de fundos nacionais e internacionais para viabilização de projetos estruturantes; 

 Trabalhar para o Município aderir às políticas públicas de abrangência nacional, regional e municipal; 



 

 Elaborar projetos setoriais estruturantes para destinação de emendas da Bancada Federal e outras organizações públicas e privadas; 

 Promover um pacto com instituições públicas, privadas e a sociedade para fortalecer o projeto Macapá 300 anos, como instrumento de 

planejamento urbano e ambiental; 

 Inovar os processos e serviços pelo avanço no uso de tecnologia da informação (cidade inteligente, governo digital, com inclusão digital);  

 Criar um canal digital permanente (#participamacapá), de consulta e participação popular, aproximando o governo, os cidadãos e 

iniciativa privada, fomentando o engajamento da população nas ações realizadas pela Prefeitura; 

 Promover a inclusão digital e a conectividade de alta velocidade para garantir acesso gratuito à internet - wifi (sem fio) em pontos da 

cidade e distritos, para incluir as pessoas nos processos de construção da virtualização de serviços e da cidade inteligente; 

 Desenvolver um aplicativo móvel que permita aos cidadãos interagir com a administração pública para informar sobre problemas da 

infraestrutura da cidade, simplificando e desburocratizando a prestação de serviços públicos municipais; 

 Ampliar o projeto do cadastro técnico muiltifinalitário para fortalecimento das ações tributárias e de gestão urbana, com vistas ao 

desenvolvimento da cidade inteligente; 

 Garantir a participação popular no Plano Plurianual do Município de Macapá por meio do canal digital #participamacapá; 

 Consolidar o posicionamento da administração pública no Ranking Nacional de Transparência; 

 Promover ampla, contínua e irrestrita ação de combate à corrupção e mau uso dos recursos públicos em todos os níveis da administração. 



 

 

V. Considerações Finais 

Esse documento representa a Proposta de Governo que estamos apresentando para avançar na construção da Macapá que queremos. 

Trata-se de uma proposta preliminar, ainda aberta que será enriquecida com as contribuições que virão nesse movimento enriquecedor que 

estamos vivendo, que é a campanha eleitoral em curso. Somente então, após a vitória nas urnas, essa escuta será transformada em um 

Instrumento de Planejamento de Governo Municipal e desagregada em programas e ações em favor da nossa cidade e da nossa gente. 

Por fim, apresentamos de forma objetiva a integração das propostas aqui apresentadas, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), ou seja, como nosso futuro governo vai contribuir para o alcance das metas da Agenda 2030, detalhado por área de atuação 

governamental. 

 As Propostas do Eixo Humano e Social contribuem para o alcance dos seguintes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Agenda 

2030: 

 ODS 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;  

ODS 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; 

ODS 4 - Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 

ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 



 

ODS 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos 

ODS 10 -Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 

 ODS 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; 

ODS 16 -Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 

instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

 Propostas de desenvolvimento Econômico contribuem para o alcance dos seguintes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) - 

Agenda 2030: 

ODS 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 

ODS 2 - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável; 

ODS 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos; 

ODS 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos; 

ODS 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 

ODS 14-Conservação e uso sustentável dos rios, oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

 Propostas do Eixo Urbano e Ambiental contribuem para o alcance dos seguintes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) - 

Agenda 2030: 



 

ODS 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;  

ODS 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; 

ODS 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos; 

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; 

ODS 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; 

ODS 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 

desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 

 Propostas da área Institucional contribuem para o alcance dos seguintes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Agenda 2030: 

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; 

ODS 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. 

 

Vamos tornar Macapá uma cidade mais humana, inovadora e sustentável, onde todos tenham orgulho de viver! 

Venha conosco! 


