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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em cumprimento ao que dispõe o inciso IX, do § 1º, do art. 11, da Lei nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997, são apresentas propostas do candidato à Prefeitura de
Belém, Everaldo Jorge Martins Eguchi, do Partido Patriota, para a administração
municipal no período de 2021 a 2024.

As diretrizes apresentadas foram idealizadas para viabilizar uma gestão moderna,
de combate à corrupção, sustentável, transparente, humanizada, eficiente, eficaz e
efetiva, buscando resgatar o orgulho do belenense, ao ter sua capital novamente
reconhecida como cidade destaque de vanguarda no cenário nacional e internacional, a
exemplo da saudosa Belém da Belle Époque.

Assim, a gestão municipal terá como foco central a obediência aos dispositivos
da Constituição Federal, notadamente nos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, elencados no seu Art. 37, com vistas a realizar um
governo de combate permanente à corrupção em todas as suas nuances, mediante a
realização de uma gestão transparente, governo eletrônico, rigoroso controle interno e
externo, viabilizando o acompanhamento e a apuração dos atos administrativos, bem
como os mecanismos de ampla participação popular, inclusive pelo fortalecimento das
ouvidorias setoriais e ouvidoria geral do município (OGM).

Este documento é fruto de análises dos atuais problemas enfrentados pelo
município de Belém e apresenta ações que buscam soluções aplicáveis, aceitáveis e
adaptáveis, ou seja, sob o prisma da análise APA. Além disso, foi utilizada como auxílio
à elaboração deste documento a reconhecida matriz SWOT, visando ao elenco de ações
factíveis. Outro moderno conceito que o embasou foi a Gestão 5.0, visando às melhores
práticas a serem implementadas na Administração do município, possibilitando, assim,
que haja indicadores positivos de gestão em curto, médio e longo prazos. Tudo isso
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permitindo ao cidadão belenense poder interagir com o processo que viabilizará, em um
futuro breve, a adequação gradativa do município às características inerentes ao
conceito de Cidade Inteligente –Smart City.

Nesse contexto, também foram realizadas reuniões com lideranças comunitárias
e entidades representativas da sociedade, a fim de corroborar com informações
colhidas, in loco, pelo candidato e seus apoiadores em levantamentos e constantes
visitas a todos os bairros da cidade e a diversas localidades no interior do município.

Cabe ressaltar que todas as ações foram propostas considerando sobremaneira
o cenário econômico, social, ambiental, político e cultural do município de Belém, do
Estado do Pará e do Brasil, com as devidas e proporcionais considerações
macroeconômicas mundiais. Assim, este Plano busca integrar ações conjuntas da
Prefeitura com a sociedade civil, como parcerias nas esferas federal e estadual,
parcerias público-privadas - PPP e gestões compartilhadas dos governantes com seus
clientes, o povo.

Sob o prisma do desenvolvimento sustentável, este Plano pretende otimizar todos
os recursos disponíveis, ampliando as políticas públicas efetivas existentes e
implementando novas ideias, a fim de atender às demandas da sociedade belenense,
inclusive aplicando a meritocracia nas escolhas do corpo funcional do executivo
municipal. Assim, será possível gerir o bem público de modo responsável, honesto e
hábil, pois os gestores administrativos, técnicos e operacionais bem selecionados
poderão atuar sem qualquer intervenção política indesejável ou prejudicial ao bem
comum. Isso porque nossa capital já passa de quatro séculos e não se permite mais
aceitar desmandos, corrupção, incompetência e irresponsabilidade, pois com seu
potencial fantástico, Belém pode e deve oferecer qualidade de vida no alto nível que
seus munícipes merecem.
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Portanto, as propostas de ações seguem enumeradas e classificadas por área de
atuação, as quais serão alinhadas de acordo com diagnóstico a ser elaborado por equipe
multidisciplinar que efetuará o Plano Plurianual (PPA), bem como a atualização do Plano
Diretor Municipal, integrando o planejamento da cidade ao das esferas estadual e
federal.

Finalmente, ressalte-se que, diante da impossibilidade imediata de solução para
todos os problemas existentes, cabe concentrar-se nos mais graves e estratégicos, com
fulcro na participação dos munícipes em todas as fases do ciclo de gestão (elaboração,
implantação, monitoramento, avaliação e revisão) e na continuidade e melhoria dos
projetos em andamento que vêm apresentando bons resultados.
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PLANO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DE BELÉM

1. TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

1.1 - Divulgar por meio de sítios eletrônicos do poder executivo municipal o conteúdo
das informações de que tratam os incisos do § 1º do Art. 8º, da Lei Federal de nº
12.527/2017, e outras informações de interesse público, que deverão estar sincronizadas
no portal da transparência da Prefeitura, com divulgação, também, em todos os seus
canais de comunicação disponíveis ao público;
1.2 -Eliminar burocracias, implantando o “Governo Municipal eletrônico”, facilitando o
atendimento às demandas da população e ampliando o acesso aos dados e às
informações constantes dos sítios e portais dos órgãos municipais;

1.3 - Observar o cumprimento dos instrumentos normativos aplicáveis à Administração
Pública, inclusive os limites de responsabilidade fiscal estabelecidos na Lei
Complementar Federal nº 101/2000, aperfeiçoando, para tanto, os mecanismos de
responsabilização quanto aos desvios e o mau uso dos recursos públicos;

1.4 - Estabelecer um permanente intercâmbio com o Tribunal de Contas dos Municípios,
o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas da União e com a Controladoria
Geral da União, com vistas a tornar mais eficazes as medidas administrativas,
complementares àquelas adotadas no âmbito interno do poder executivo municipal para
a fiscalização, apuração de responsabilidades e recuperação de recursos públicos;
1.5 – Ampliar os mecanismos de ampla participação popular, inclusive fortalecendo as
Ouvidorias Setoriais e a Ouvidoria Geral do Município, por meio de inovação tecnológica,
a exemplo de aplicativos para smartphones, garantindo o canal legítimo de interlocução
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entre a sociedade e os órgãos da Prefeitura, nos termos da Lei nº 12.527/2011, que
regula o direito constitucional do acesso a informações previsto no inciso XXXIII, do
art.5º; no inciso II, do § 3º, do art. 37; e no § 2º, do art. 216, todos da Carta Magna, bem
como da Leinº13.460/2017,que “dispõe sobre participação, proteção e defesa dos
direitos do usuário dos serviços públicos”, em cumprimento ao que estabelece o inciso I,
do § 3°, do art. 37, da Constituição Federal;
1.6 - Firmar parceria com a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público
Estadual, Tribunal de Contas da União, do Estado, dos Municípios e a Controladoria
Geral da União, para a realização constante de seminários, treinamentos e workshops,
visando à qualificação administrativa, técnica e operacional dos servidores, priorizando
a legalidade, produtividade, honestidade e transparência na gestão municipal;

1.7 - Promover a efetiva fiscalização, através da Secretaria Municipal de Controle,
Integridade e Transparência – SECONT, em todos os atos administrativos, por meio da
implementação de um setor de inteligência municipal e Assessoria de Controle Interno
Municipal, a fim de coibir desvios de condutas de servidores e garantir a lisura da gestão
municipal e restituir danos ao erário, sem prejuízo de ações penais instauradas pelos
órgãos competentes;

1.8 - Ingressar com ações judiciais que sejam oportunas e prestar as informações
devidas à Polícia e ao Ministério Público, no âmbito das diversas esferas da Federação,
no que concerne a indícios, provas, sindicâncias, processos administrativos e quaisquer
outras providências tomadas por órgãos da Prefeitura, cujos resultados indiquem a
possível ocorrência de atos ímprobos ou o cometimento de crimes.
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2. GESTÃO EFICIENTE E DESBUROCRATIZAÇÃO

2.1- Efetivar o sistema municipal de gestão de compliance, para monitorar o ajustamento
da gestão municipal à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei complementar nº 101/2000),
à transparência das informações aos munícipes e ao cumprimento dos objetivos e metas
programados;
2.2 – Realizar o mapeamento de todos os processos e das competências da estrutura
de gestão municipal, com o fito de subsidiar a governança, otimizar os meios disponíveis
e alavancar as boas práticas de gestão;
2.3 - Realizar a “modelagem” da estrutura administrativa municipal, centrada nos
objetivos municipais, tornando-a mais leve, ágil, articulada, flexível, informatizada, com
as “ações programáveis” hospedadas na “nuvem”, a fim de melhor servir ao cidadão;
2.4 – Nomear Secretários Municipais e demais cargos comissionados, mediante análise
de meritocracia, a fim de captar profissionais adequados a cada área de atuação, com
a necessária experiência e conduta ilibada;

2.5 - Promover a integração de Belém ao Programa Nacional de Estratégias para
Cidades Inteligentes, lançado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e
Comunicações. E qualificar os gestores públicos municipais para a oferta de serviços de
qualidade em todos os setores, nos padrões da gestão 5.0, para que a cidade atinja o
nivelamento e a conectividade necessários ao conceito de Cidade Inteligente - Smart
City;

2.6 - Instituir campanhas para engajamento da população nas ações necessárias à
implantação de todas as etapas do conceito Smart City;
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2.7 – Implantar o ‘‘Governo Eletrônico’’, automatizando os atendimentos e as demandas
dos principais serviços prestados pelo Munícipio, sem prejuízo da manutenção do
atendimento presencial no que se fizer necessário;
2.8 – Desburocratizar os serviços oferecidos à população pelas secretariais e órgãos
municipais, fiscalizando a celeridade no cumprimento dos prazos;
2.9 – Instituir, em parceria com a AGU e outros órgão congêneres, minutas-padrão dos
editais, projetos básicos e termos de referência, visando aos processos de aquisição de
bens e contratação de serviços comuns e de engenharia;
2.10 – Capacitar e treinar a equipe de pregoeiros e a Comissão Permanente de
Licitação;
2.11 – Otimizar o tempo médio de conclusão de processos licitatórios em geral.

3. GOVERNABILIDADE

3.1 – Promover encontro com todos os órgãos da administração municipal para
levantamento das dificuldades no cumprimento do Estatuto da Metrópole, instituído pela
Lei 13.089/2015, cujas diretrizes visam efetivar os instrumentos para o desenvolvimento
urbano integrado e a governança interfederativa;
3.2 – Elaborar o Plano Plurianual (PPA) 2022/2025, após levantamento e diagnóstico
dos segmentos municipais, estruturando-o a partir do PPA atual, do Plano Diretor de
Belém e do Programa de Governo 2017/2020, de modo a otimizar as ações exitosas e
estabelecer um novo planejamento estratégico com o propósito de transformar Belém, a
médio e longo prazos, em uma Cidade Inteligente;
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3.3 – Revisar o Plano Diretor do Município de Belém (Lei 8.655/2008), para dinamizar as
obras, aprovação de projetos, sistema viário, programa habitacional, regulamentação e
adequação legislativa à realidade atual da Região Metropolitana de Belém;
3.4 - Implantar o Programa “Belém Pelo Bem Comum”, com gabinete itinerante, visitando
periodicamente todos os bairros da cidade e abrindo canal de comunicação com a CMB,
buscando ao máximo de soluções conjuntas;
3.5 - Criar o canal semanal no Youtube, “Café Com o Prefeito”, visando à divulgação
das ações da Prefeitura;

3.6 - Fomentar a participação popular nas plenárias da CMB, através de Comissões
representativas que contribuam com Projetos de Lei a serem analisados e votados, a
fim de viabilizar os projetos de efetiva necessidade da população;
3.7 - Disponibilizar o aplicativo “Nossa Belém Inteligente” que permita à população
sugerir ideias e soluções para as demandas da cidade, bem como fiscalizar as ações da
Prefeitura, baseadas no plano de governo.

4.

ECONOMIA E FINANÇAS PÚBLICAS

4.1 - Elaborar o plano de Desenvolvimento Econômico Municipal, com ênfase na
economia criativa e compartilhada, buscando parcerias com o Governo Federal e
SEBRAE, outros órgãos públicos e entidades privadas, a fim de alavancar a economia
local;
4.2 – Exercer rigorosa fiscalização no controle dos gastos públicos, de modo a garantir
a redução de déficit e cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal;
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4.3 – Maximizar a capacidade arrecadadora municipal, com ações inovadoras que não
sejam meramente repressivas à informalidade, à sonegação e à inadimplência tributária,
mas que priorizem medidas proativas como a conscientização da população, inclusive
para a exigência do cupom fiscal, o instituto de premiação aos munícipes, o estímulo e
a ágil interação para atrair o contribuinte ao pagamento espontâneo de tributos. E
estipular novos mecanismos de controle, cobrança e fiscalização a partir do uso efetivo
da Tecnologia da Informação e comunicação (TIC);
4.4 – Implantar sistema de cobrança de débitos municipais via teleatendimento e SMS,
e a instalação de software adequado nos sítios eletrônicos municipais que possibilitem
que ao contribuinte a emissão mais ágil e prática de 2ª via de guias vencidas e a consulta
de débitos;
4.5 – Corrigir cadastros imobiliários e lançamentos de imóveis ausentes, atualizar o
georreferenciamento das unidades imobiliárias, inclusive cadastros imobiliários de
condomínio, garagens, depósitos e outras unidades;
4.6 – Promover parcerias da Procuradoria Municipal com o TJE, a fim de realizar
campanhas para audiências de conciliação, visando acordos em processos de execução
fiscal;

4.7 - Criar oportunidades de negócios através do turismo integrado ao ambiente, cultura
e gastronomia amazônica e do reaproveitamento dos resíduos sólidos;
4.8 – Reformar feiras, mercados e portos comerciais de modo padronizado, com
características regionais;
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4.9 – Viabilizar, por meio de parceria com o Governo Federal, o prédio a ser construído
no espaço da antiga Fábrica Palmeira, cuja fachada térrea terá as características
arquitetônicas da fábrica e contará com estacionamento vertical, proporcionando
dignidade e conforto aos ambulantes do Centro Comercial de Belém;
4.10 – Promover o cadastro efetivo e a regularização dos trabalhadores informais;
4.11 – Captar recursos internacionais subsidiados para projetos e obras sociais e de
impacto no desenvolvimento sustentável na região amazônica.

5. EMPREGO E RENDA

5.1 – Implementar Política de Emprego e Renda explorando as potencialidades
regionais, com o objetivo de reduzir o desemprego e induzir a iniciativa privada a criar
novos postos de trabalho;
5.2 – Instituir o programa “Trabalhar transforma”, com a capacitação de desempregados
para o pleno emprego, por meio de parcerias com instituições nas áreas científicas,
tecnológicas, de desenvolvimento econômico, de gestão empresarial, bem como
convênios com SESC/SENAI/SENAT, SEBRAE e FIEPA, FAEPA e FECOMÉRCIO;
5.3 – Ampliar o acesso a linhas de crédito, em parceria com bancos e instituições
financeiras, em benefício ao micro e pequeno empresário, trabalhadores informais e aos
jovens empreendedores;
5.4 – Elaborar o Programa “Vale do Silício Amazônico”, em parceria com o Governo
Federal, visando ao incentivo fiscal para instalação de empresas startups e de Parque
Industrial em Belém, nas áreas de Outeiro e Icoaraci.
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6. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO
6.1 – Revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário do Município de Belém, seguindo as diretrizes do Novo Marco
Regulatório do Governo Federal, para:

a) Abastecimento de água, em parceria com o Governo do Estado, Governo Federal e
Empresas Privadas, visando aumentar o número de domicílios atendidos pela rede geral
na área urbana para 99%, tendo em vista a meta estabelecida para 2033, e a promoção
de melhorias no acesso à água tratada nas áreas rurais;
b) Esgotamento Sanitário – recuperar unidades e estações de tratamento que operam
precariamente ou estão inoperantes; ampliar o sistema de tratamento, possibilitando o
reaproveitamento das águas dos mananciais; promover o saneamento das ilhas para
evitar a poluição do rio Guamá e da Bacia do Guajará e consequente disseminação de
doenças.
6.2 – Reavaliar, em parceria com o Governo Federal, os Sistemas de Macro e
Microdrenagem para eleger prioridades na execução e manutenção das obras;
6.3 – Projetar e implantar sistemas permeáveis nas áreas urbanas com prioridade para
os pontos de maior incidência de inundação; realizar a manutenção eficaz das
comportas;
6.4 – Realizar, dragagem e limpeza periódica, bem como as obras de rebaixamento e
fechamento de canais da cidade com pavimento percolado, onde couber,
transformando-os em galerias fechadas com praças, pistas de cooper e academias a
céu aberto;
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6.5 – Promover o asfaltamento planejado da cidade, com manutenção preventiva para
os períodos de chuva;
6.6 – Disponibilizar um aplicativo à população para auxiliar na imediata informação das
necessidades emergenciais de asfaltamento pontual, iluminação em pane, sinalização
inadequada, incidentes ou acidentes que causem avarias relacionadas às atividades da
Prefeitura, entre outros;

6.7 - Intensificar a coleta seletiva e tratamento de lixo, por meio de balsas coletoras nos
rios, de coletores apropriados em praças públicas e locais de grande circulação de
pessoas e definindo locais específicos para descarte de resíduos sólidos, de modo a
permitir à população o descarte correto e facilitar as atividades das cooperativas de
catadores;

6.8 - Instalação de cestos e containers de lixo pelas principais vias da cidade;

6.9 - Promover ações de educação sanitária e ambiental de grande alcance, visando à
real conscientização da população sobre o crime ambiental envolvido e os riscos à
saúde, causados pelo descarte irregular de resíduos;
6.10 - Criar o “Prêmio Meu Bairro é Pai D’égua”, para os bairros mais limpos da cidade;
conscientizar a população sobre a importância de reduzir, reaproveitar e reciclar os
resíduos sólidos;

6.11 - Promover parcerias público-privadas para a substituição dos aterros sanitários
pelas usinas de biodigestores para gerar energia através de esgoto e lixo, tal qual o
modelo já existente no Estado do Paraná;
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6.12 - Realizar cooperação técnico-científica entre a iniciativa pública e privada, para
desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologia de
reciclagem, reutilização e tratamento dos resíduos sólidos, especialmente materiais de
construção;

6.13 - Fortalecer as Cooperativas de reciclagem já existentes, por meio de parceria
público privada, com treinamentos, aparelhamento e conscientização da importância do
lixo para a economia: ‘‘lixo não é problema, é solução!’’.

7. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

7.1 - Elaborar um efetivo Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável, em parceria
com o Governo Federal, envolvendo toda a sociedade, visando ao ordenamento da
infraestrutura e o crescimento sustentável;

7.2 - Promover parcerias com as empresas e cidadãos que atuem mediante os princípios
da harmonia econômica, social e ambiental e os Objetivos para o Desenvolvimento
Sustentável no Brasil, reforçando para os munícipes o Conceito de Belém como Cidade
Sustentável;

7.3 - Implantar o Sistema Municipal de Áreas Verdes, integrando áreas consideradas
como Unidades de Conservação (UC), e consolidar o Plano Municipal de Arborização
Urbana de Belém (PMAB), de modo a tornar efetivo o acordo de cooperação técnica
firmado com o Governo do Estado para a adesão ao Programa Municípios Verdes;

7.4 - Readequar o paisagismo da cidade e toda a arborização, com plantio, manejo,
poda racional, remoção e replantio necessários;
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7.5 - Instituir o Prêmio “Minha Belém Verde e Florida”, para estimular a população a
valorizar as áreas verdes, com ênfase em áreas bosqueadas, canteiros floridos
ecológicos, varandas e jardins;

7.6 - Fomentar a agricultura familiar orgânica, subsidiando o plantio e manejo
sustentável das áreas rurais, inclusive das ilhas;
7.7 - Implantar o Programa “Energia Sustentável”, com fomento de energia solar “ongrid” para comunidades de baixa renda, inclusive nas ilhas, e para iluminação pública
da capital, por meio de parcerias com o Governo Federal e com a Concessionária de
Energia Elétrica;
7.8 - Criar o Programa “Açaí Renovável”, firmando convênios e parcerias com
universidades e empresas privadas para o desenvolvimento de projetos utilizando o
caroço do açaí como novas alternativas de produção de energia (etanol de 2ª. geração),
produtos farmacêuticos (antitumorais) e medicinais, adubos e biojóias;
7.9 – Elaborar e implantar o Plano Municipal de Proteção Animal, com ênfase nas
seguintes ações:
a) – Realizar parceria com o Museu Emilio Goeldi e com a Universidade Federal Rural
da Amazônia (UFRA) para ampliação da prestação de serviço médico-veterinário e
amparo à causa animal;
b) – Fortalecer os serviços de trato animal do Centro Controle Zoonoses, para ampliação
das condições de abrigo de animais e promover a integração com o futuro Hospital
Público Veterinário de Belém Dr. Vahia;
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c) – Ampliar a divulgação da campanha virtual de doação de animais;
d) – Promover mutirões periódicos de castração, implantando microchips nos animais
para controle da população.
7.10 – Implantar política municipal de substituição e recolhimento de sacolas plásticas
em estabelecimentos comerciais;
7.11 – Promover campanhas de conscientização e fiscalizar a atuação dos banhistas
nos balneários metropolitanos, com medidas educativas, para coibir a poluição de rios
e mares;
7.12 – Incentivar, através dos meios de comunicação de massa e campanhas nas
escolas, a conscientização sobre os desafios socioambientais e a de mudanças culturais
necessárias à sustentabilidade, visando aos pilares de Equilíbrio Ecológico, Social,
Econômico e a Diversidade Cultural como os pilares da sustentabilidade do bem-estar
e da qualidade de vida para as pessoas do tempo presente e, também, para as gerações
futuras;

7.13 - Observar os parâmetros da legislação aplicável às compras e Licitações
sustentáveis;

7.14 - Estimular as formas de economia criativa, compartilhada e colaborativa,
diversificando o empreendedorismo, no modelo de sistema startup;

7.15 - Viabilizar parcerias com SEBRAE, SEST, SENAT, SENAI, SENAC, EMATER,
FIEPA, FAEPA, FECOMÉRCIO e SINDUSCON, visando à realização de grupos de
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trabalho multidisciplinares com o fito de fomentar o desenvolvimento sustentável do
comércio, serviços e indústria local.

8. MOBILIDADE URBANA

8.1 - Elaborar um novo Plano de Mobilidade Urbana, com amplo estudo de engenharia
de tráfego, que atenda às necessidades de Belém de forma eficaz;

8.2 - Promover estudo de adequação do funcionamento efetivo do BRT à realidade
municipal, analisando a possibilidade de disponibilizar mais ônibus na via exclusiva do
sistema, conforme o fluxo dos ônibus principais;

8.3 - Instalar sinais de trânsito inteligentes, a fim de permitir o fluxo otimizado do trânsito;

8.4 - Construir, em parceria com o Governo Federal, elevados nos encontros da Avenida
Almirante Barroso com Júlio César, Almirante Barroso com Tavares Bastos e Almirante
Barroso com Magalhães Barata e José Bonifácio;

8.5 - Elaborar projeto para construção e sinalização de ciclovias e ciclo faixas para
ligação do centro à periferia da cidade, além de faixas preferenciais de motos e de
pedestres;

8.6 - Adequar toda a área urbana e o sistema de transporte público urbano às condições
de acessibilidade;

8.7 - Exigir das empresas de transporte urbano a renovação e o aumento das frotas de
ônibus e a substituição por ônibus climatizados;
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8.8 - Desenvolver Sistema de Transporte Público Fluvial integrado ao modal terrestre;
8.9 – Ampliar, por meio de parcerias com o Governo Federal e Estadual, os
investimentos em construção e reforma de calçadas, ruas e áreas exclusivas para
pedestres, seguindo as normas vigentes de acessibilidade e inclusão da pessoa com
deficiência;

8.10 - Promover capacitação para motoristas, cobradores, pedestres e demais usuários
dos sistemas de mobilidade, visando ao fluxo harmônico;

8.11 - Ampliar o projeto de bicicletas compartilhadas;

8.12 - Elaborar projeto de construção de alças-viárias, em parceria com o Governo
Federal, interligando Outeiro a Mosqueiro, reduzindo a distância de Belém até
Mosqueiro para aproximadamente 18km.

9. SEGURANÇA

9.1 - Utilizar a Guarda Municipal de Belém para intensificar ações integradas de
prevenção à violência e à criminalidade, propiciando a segurança dos cidadãos no uso
de bens, serviços e na preservação do patrimônio público municipal;
9.2 - Implementar o Programa “Belém Não Dorme”, com Central de Monitoramento 24h
da Guarda Municipal e Central de Comando e Controle (CCC), em parceria com a polícia
militar e polícia civil, a fim de coibir ações de vandalismos, descarte irregular de resíduos
sólidos e outros crimes;

18/32

9.3 - Ampliar o Programa “Guarda Amigo”, com palestras ministradas por guardas
municipais, orientando as comunidades de bairro, escolas, igrejas e demais instituições
da sociedade civil, visando à proximidade com a população e a valorização dos agentes
de segurança;

9.4 - Ampliar e qualificar o contingente da Guarda Municipal de Belém, bem como
promover o seu reaparelhamento e manutenção operacional, com aumento das
unidades móveis, visando à presença ostensiva nos entornos das escolas municipais e
creches, praças municipais e demais áreas de patrimônio municipal;

9.5 - Envolver a Defesa Civil em campanhas preventivas integradas, em parceria com o
Corpo de Bombeiros do Pará, a fim de prevenir recorrentes incêndios em áreas mais
suscetíveis;

9.6 - Adequar e revitalizar o Prédio-sede da Guarda Municipal de Belém e ampliar e
reformar as suas unidades.

10. EDUCAÇÃO

10.1 - Avaliar o cumprimento das metas e estratégias do Plano Municipal de Ensino
(PME), aprovado em 24.06.2015, de acordo com o Plano Nacional de Educação e
promover ajustes, com foco na superação dos índices educacionais negativos e na
gestão austera e criteriosa dos recursos destinados à política educacional;

10.2 - Otimizar as ferramentas tecnológicas na política educacional para melhor controle
do rendimento escolar e da evasão das escolas, com meta para aumento do índice de
eficiência na gestão escolar, através de softwares e aplicativos com novos paradigmas
educacionais, com impacto nas metodologias de ensino e na infraestrutura de salas de
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aula, por meio do compartilhamento de conteúdo e da realização de tarefas, agenda
eletrônica, biblioteca virtual e ensino à distância;

10.3 - Implantar um modelo de gestão de ensino por resultados, com foco no rendimento
dos alunos e em proficiência dos docentes;

10. 4 - Implementar um efetivo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração e ampliar
programas de formação, qualificação e capacitação dos servidores da área de educação;

10.5 - Ampliar e construir escolas e creches municipais em tempo integral, destacandose a inclusão, conforme a faixa etária das crianças das áreas de Educação Moral e
Cívica; Educação Financeira; Artes Industriais; Técnicas Agrícolas; Educação no
Trânsito e Educação Política;

10.6 - Implantar Projeto Municipal de Escolas Cívico-Militares em cooperação com o
Governo Federal e com as Secretarias Estaduais de Educação e de Segurança Pública,
com os docentes desenvolvendo o conteúdo pedagógico e os militares coordenando as
ações disciplinares;

10.7 - Instituir premiação como reconhecimento aos colaboradores e alunos das escolas
mais bem conservadas, limpas e com melhores resultados alcançados no Índice de
Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB);

10.8- Estimular a criatividade, por meio de concursos que premiem ideias e trabalhos
voltados para as soluções de problemas da cidade, através dos recursos federais do
Programa “Ciência na Escola”, já existente;
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10.9 - Instituir campanhas educativas trimestrais sobre trânsito, sustentabilidade, coleta
seletiva de lixo, saúde mental, empatia, altruísmo e demais assuntos com valores
coletivos positivos;

10.10 - Promover adequações necessárias no Centro de Atenção Psicossocial da Capital
(CAPS), estimulando ações como as Rodas de Conversas com Famílias e Profissionais
da Educação, visando solucionar dificuldades e prestar assistência aos alunos em
problemas que afetam a sua formação e desempenho;

10.11 - Investir no Atendimento Educacional Especializado (AEE), tanto na ampliação do
número de salas de recursos multifuncionais, quanto na qualificação dos servidores da
área educacional diferenciada;

10.12 - Implantar o modelo de Escolas Municipais sustentáveis, com participação direta
dos colaboradores, alunos e pais voluntários no processo de implantação;

10.13 - Promover parcerias com Associações de Pais e Professores, para utilização de
espaços públicos voltados à integração entre comunidades e difusão educativa do
esporte, lazer e cultura;

10.14 - Construir e equipar laboratórios de aprendizagem avançada, como de línguas,
química, informática e robótica;

10.15 -

Intensificar

programas

de saúde buco-dentária para alunos sob

o

acompanhamento de dentistas, inclusive voluntários;

10.16 - Ampliar o investimento em Cursos Técnico Profissionalizantes, estimulando a
geração de emprego e renda;
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10.17 – Ampliar ofertas de vagas do curso preparatório para o ENEM;
10.18 – Estímulo pedagógico para maior preparo para a Prova Brasil com a realização
de pré-testes, com o fim de melhorar o ranking nacional de desempenho dos alunos de
Belém

11. SAÚDE

11.1 - Ampliar políticas de saúde específicas para as diversas demandas da sociedade:
saúde bucal, atenção psicossocial, combate a doenças virais, DST/AIDS etc., com vistas
à qualidade de vida dos usuários do Sistema Municipal de Saúde;
11.2 – Construir, ampliar, reformar e aparelhar a Rede Básica de Atendimento, com
especial atenção também à região insular;
11.3 – Investir em Atenção Básica, com efetivos Programas Preventivos de Saúde da
Família, mutirões de vacinações e programas de remédios em casa, reduzindo gastos
com internações decorrentes do agravamento de doenças que podem ser evitadas;
11.4 – Difundir informações para melhorar o nível geral dos conhecimentos da
população sobre os fatores essenciais para a vida saudável: procedimentos profiláticos,
alimentação saudável, medidas sanitárias, prática de atividades físicas, aleitamento
materno e primeiros socorros, sempre com a participação de lideranças comunitárias;
11.5 – Investir em melhores condições para os profissionais da saúde: plano de carreira
e valorização profissional, infraestrutura, comunicação eficaz dentro do sistema e gestão
qualificada, com foco na prestação de serviço médico humanizado;

22/32

11.6 – Implantar, por meio de aplicativo, a Central de Atendimento à população,
monitorada pela Secretaria Municipal de Saúde, com coleta e análise de dados que
mensurem a transparência e a agilidade das marcações de consultas e atendimentos,
bem como a produtividade dos profissionais;
11.7 – Programar Ações Cívico Sociais (ACISO), em parceria com as Forças Armadas,
com o objetivo de orientar a população ribeirinha sobre medidas profiláticas, sanitárias
e fitossanitárias, bem como promovendo atendimentos de baixa e média complexidade;
11.8 – Ampliar a capacidade de atendimento das Unidades de Pronto Atendimento
(UPA), bem como construir e equipar novas unidades em áreas deficientes, após o
devido levantamento de campo;
11.9 – Otimizar a Rede SUS Municipal, considerando a especialidade de cada leito e
aumentar o número de leitos de UTI;
11.10 – Modernizar e unificar o sistema de marcação de consultas e exames para
realização via sítio eletrônico, sem prejuízo da solicitação por atendimento presencial;
11.11 – Ampliar a Rede de Atenção a Pessoas com Doenças Crônicas, através da
Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON);
11.12 – Implantar telemedicina permanente, visando à efetiva aplicação da medicina
preventiva, bem como evitando deslocamentos e aglomerações desnecessários;
11.13 – Intensificar campanhas, em parceria com a Capitania dos Portos, para a
prevenção ao escalpelamento causado por motores de embarcações ribeirinhas;
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11.14 - Buscar estabelecer centros de atenção à saúde da mulher, promovendo
workshops e palestras de prevenção a gravidez na adolescência e cuidados para
identificação precoce do câncer de mama e colo de útero.

12. ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.1 - Ampliar o quantitativo de atendimento da Rede de Proteção Social Básica
(Centros de Referência, Centros de Convivência e Programas Sociais) às famílias
residentes nas áreas urbanas e nas ilhas, com especial atenção às pessoas com
necessidades especiais, bem como ações preventivas de conscientização sobre
violência familiar contra mulheres, crianças e adolescentes;
12.2 – Fazer parcerias com as universidades públicas (UEPA e UFPA), na pesquisa,
para criação do OBIMD - Observatório Municipal de Informações sobre Drogas e para
indicarem estagiários para os CAPs e CASA AD de Álcool e Drogas. Fazer parceria com
a Federação das Comunidades Terapêuticas para o tratamento da dependência química
em regime residencial, financiado pela Secretaria Nacional de Cuidado e Prevenção às
Drogas do Ministério da Cidadania. Estimular a iniciativa privada a apoiar o tratamento
residencial nas Comunidades Terapêuticas, tais como alimento, material de higiene e
limpeza, e as mídias de eventos ou campanhas de prevenção às drogas;

12.3 - Alinhar e atualizar a Política Municipal sobre Drogas a Política Nacional sobre
Drogas, através do SISNAD - Sistema Municipal de Prevenção, Fiscalização e
Repressão ao uso de Entorpecentes e Substâncias Análogas (criado pela Lei Municipal
N°7.927/1998), com a transformação do Pacto Belém pela Vida em uma Coordenação
Municipal de Cuidados e Prevenção às Drogas;
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12.4 – Adequar as condições dos atuais abrigos para moradores de rua da área
metropolitana, com especial atenção aos idosos;
12.5 – Criar Comissão com integrantes da FUNPAPA e voluntários de apoio a
moradores de rua, visando ao retorno à inclusão social;
12.6 – Promover a imediata proteção social de crianças e adolescentes vítimas de
violência, mantendo constante diálogo com os Conselheiros Tutelares e com o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDAC);
12.7 – Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial – Rede de cuidados à Saúde de Pessoas
com Deficiências, otimizando a acessibilidade e a capacitação dos servidores para
facilitar nos processos de encaminhamento com fluxo redefinido aos usuários,
especialmente os diagnósticos de transtorno do espectro do autismo;
12.8 – Promover parcerias com as Comissões da OAB-PA, visando à realização de
ações conjuntas multidisciplinares, necessárias à população;

12.9 - Realizar parcerias com as Igrejas e/ou Instituições Religiosas e outras
organizações sociais para implementação de ações de Inclusão Social e Cidadania;
12.10 – Implementar o Projeto “Belém Voluntária”, para incentivo e reconhecimento aos
cidadãos e empresas que se cadastrem como voluntários de ações e programas sociais
do município, em especial para:

a) O Programa de controle da evasão escolar, em parceria com as Universidades e
Faculdades públicas e particulares para voluntários acadêmicos do curso de pedagogia
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acompanharem o rendimento escolar de alunos e visitarem, se necessário, os alunos
faltosos em suas residências para resgate à frequência escolar;

b) O Programa de apoio aos moradores de ruas em parceria com as Universidades
públicas e particulares para voluntários acadêmicos do curso de Assistente Social.
12.11 – Construir, em parceria com Governo Federal e empresas privadas, o “Shopping
da Cidadania”, mantendo atendimento permanente à população nas áreas de artes
marciais, esportes em geral, pintura, lazer, cultura, economia criativa, capacitação
profissional, aulas de música, dança, teatro, robótica, programação de games, áudio e
vídeo, internet e redes sociais, bem como atendimento psicológicos em geral e a vítimas
de violência familiar, com especial atenção aos idosos, crianças, adolescentes,
mulheres e portadores de necessidades especiais;
12.12 – Atualizar a Política Municipal sobre Drogas à Política Nacional sobre Drogas,
através do SISNAD – Sistema Municipal de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao
uso de entorpecentes e substâncias análogas (Lei Municipal n° 7.927/1998).

13. HABITAÇÃO
13.1 – Reduzir o déficit habitacional de Belém, através do Programa Municipal de
Habitação, VIVER BELÉM – Minha Casa, Minha Vida, em parceria com o Governo
Federal, ampliando a capacidade financeira para investimento em novas moradias;
13.2 – Dar continuidade à regularização fundiária nas áreas de interesse social, através
do Programa Municipal de Regularização Fundiária – CHÃO LEGAL;
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13.3 – Promover campanhas de esclarecimento e conscientização junto às
comunidades de áreas com fragilidade ambiental e risco de enchentes, para evitar
autoconstrução de habitações com materiais inadequados e sem observância às
normas técnicas de engenharia urbana local;
13.4 – Implantar um Programa efetivo de incentivo para reformas de casas em condições
de vulnerabilidade.

14. TURISMO

14.1 – Elaborar e implantar um efetivo Plano Municipal de Turismo para Belém e Ilhas;
14.2 – Promover parcerias público privadas para fomentar o turismo receptivo,
envolvendo formação profissional (agentes e profissionais do turismo etc.); infraestrutura
logística interligada às ilhas; redes hoteleiras, em especial estímulo à construção de
hotéis de selva nas ilhas de Belém, visando mais atrativos turísticos para a cidade;
14.3 – Incentivar, em convênio com o SEBRAE e universidades, a criação de
incubadoras de projetos na área do turismo receptivo local;
14.4 – Fomentar a pesca esportiva, trilhas na selva, oficinas gastronômicas, de artes
amazônicas e de noções de sobrevivência na selva;
14.5 – Revitalizar o centro histórico e implantar o Programa” Tour da Cidade Morena” e
o” Tour da Belém Iluminada”, através da ampliação da navegação noturna pela orla;
14.6 – Promover parceria púbico-privada para revitalização do Boulevard Castilhos
França, dotando-o de um espaço gastronômico com a premiada comida regional;
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14.7 – Restaurar e valorizar os espaços e imóveis públicos tombados pelo patrimônio
histórico, dando-lhes destinação útil, em parceria com a iniciativa privada;
14.8 – Revitalizar as Praças Públicas, mantendo a vigilância para a sua preservação;
investir na conscientização da população para o uso adequado dos espaços;

14.9 - Fomentar as visitações às ilhas de Belém, por meio da necessária interligação entre
a Estação das Docas e o porto de embarque/desembarque da Praça Princesa Isabel;

14.10 - Viabilizar a ancoragem de transatlânticos, com vistas à melhor exploração do
turismo via orla marítima;
14.11 - Construir o “Museu Municipal de Belém”, utilizando o espaço do Polo Joalheiro,
buscando à valorização da rica história do município, incentivando à visitação turística,
com centro gastronômico e atividades lúdicas para o público infantil;

14.12 - Adequar o Bosque Rodrigues Alves ao padrão de jardim botânico, a fim de
incentivar a visitação efetiva e oportunizar aos visitantes conhecerem parte da rica
biodiversidade amazônica;

14.13 - Estimular patrocínios e autonomia financeira para as atividades das escolas de
samba e do carnaval.

15. ESPORTE, LAZER E CULTURA
15.1 - Criar o Projeto “Belém Tem Talentos”, por meio de parcerias público privadas,
com incentivos de dedução de ISS para empresas que invistam no desenvolvimento de
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programas de fomento a esporte, lazer e cultura para crianças e adolescentes carentes.
Isso em harmonia com os agentes comunitários voluntários que possam conduzir esses
projetos;

15.2 - Promover a capacitação de servidores municipais, para apoio a projetos de
produtores e demais entes culturais, a fim de garantir qualidade artística e cultural na
cidade;

15.3 - Desenvolver a cultura como meio de transformação social, voltada às crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade, visando à construção de uma cidade mais
justa e democrática;
15.4 – Promover a publicação de materiais de divulgação sobre a história, a cultura e as
artes características do município;
15.5 – Incentivar programas culturais com artistas locais nas praças públicas e teatros
de Belém;
15.6 – Dar continuidade ao Projeto “Escola de Esporte”, auxiliando no fomento ao
desenvolvimento de talentos, em várias modalidades esportivas, ratificando a
importância da educação infantil do futuro atleta cidadão;
15.7 – Dar continuidade ao Projeto “Esporte Sem Barreiras “, nos núcleos esportivos,
proporcionando que pessoas com necessidades especiais sejam efetivamente incluídas
e reconhecidas pelo projeto;
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15.8 – Fomentar a prática de esportes ecológicos e náuticos, triátlon e corridas de
aventura, visando à integração dos esportistas com os atrativos do ambiente natural
amazônico;

15.9 - Fornecer apoio aos atletas de alto nível, por meio de bolsas que viabilizem os
treinamentos e competições nacionais e internacionais;

15.10 - Adequar as praças públicas municipais e o Portal da Amazônia com quadras
poliesportivas, pistas de skate, quadras de tênis e academias a céu aberto, visando ao
incentivo à prática saudável de esportes, com a devida atuação da Guarda Municipal de
Belém na conscientização do uso adequado pela população;

15.11 - Promover programas esportivos e culturais voltados ao público da terceira idade
em todos os bairros, bem como passeios periódicos para grupos de idosos, com destino
aos balneários próximos a Belém;

15.12 - Ampliar programas esportivos como corridas de ruas e passeios ciclísticos nos
bairros;
15.13 – Disponibilizar profissionais de educação física e fisioterapeutas para orientação
à prática esportiva, pelas diferentes faixas etárias, prevenindo lesões e para obter
melhores resultados.

16. INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

16.1 – Empreender gestões destinadas a assegurar e a promover a inclusão de pessoas
com deficiência para que, em observância ao princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana, e de acordo com o que dispõe a Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho
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de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão), possam exercer, em condições de igualdade com
outras pessoas, os direitos e as liberdades fundamentais visando a sua inclusão social
e cidadania, fomentando projetos de capacitação para emprego no mercado de trabalho,
esporte adaptado, escolas municipais inclusivas e unidades e hospitais público
acessíveis;
16.2 – Efetivar, dentre outras formas, para inclusão social das pessoas com deficiência,
a acessibilidade urbanística, arquitetônica, tecnológica, nos transportes e nas
comunicações, inclusive mediante “oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de
uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos
estudantes, promovendo sua autonomia e participação’’ (art. 28, XII, da Lei nº 13.146,
de 2015);

16.3 - Buscar permanente interação e parceria com órgãos públicos, privados e
entidades representativas de pessoas com deficiência, com o escopo de promover a
inclusão social das pessoas com deficiência e as com mobilidade reduzida, como idosos
e gestantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O plano de Governo Municipal caracteriza-se pela flexibilidade de seus pontos de
discussão, sendo ajustáveis às futuras adequações julgadas necessárias pelos gestores,
haja vista a constatação de que só será objeto de análise mais detida a partir do
conhecimento dos seus reais indicadores de gestão a serem revelados depois de janeiro
de 2021. Isso porque a atual política pública e a administração municipal ainda não
possuem a transparência necessária para permitir um planejamento detalhado e fidedigno
às condições socioeconômicas do Município de Belém.

Assim, este Plano detém as ideais centrais que irão nortear as ações da nova
Gestão Municipal, com destaque especial para o Combate à Corrupção e à Gestão
transparente, eficiente, liberal e com foco no desenvolvimento sustentável, nos pilares
econômico, social, ambiental e cultural.

Com fulcro na gestão por resultados, pretende-se cumprir o desafio de usar a alta
tecnologia para interligar e harmonizar os fluxos da máquina governamental e conseguir
trazer Belém para um novo tempo de desenvolvimento, de prosperidade e de posição de
merecido destaque no cenário nacional.
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