PLANO DE GOVERNO
(Principais Ações a serem efetivadas no período de 2021-2024)
As constantes crises, principalmente no campo da política partidária, que estão
acontecendo no Brasil, nos últimos anos e, muitas delas com ampla divulgação
pelas mídias nacionais e internacionais, arrastam nosso país para mais uma
recessão e a consequente punição daqueles que mais precisam ser protegidos
– a camada mais pobre da nossa sociedade.
As grandes potências da economia mundial, em razão da falta de aplicação
das políticas ambientais, relutam ou retiram seus investimentos em nosso País.
Esses mesmos países, por não sentirem segurança jurídica estável, elevam as
barreiras de importação, reduzem os investimentos, causando danos imediatos
nos locais onde os bens são produzidos, onde residem as cidadãs e cidadãos,
que são os municípios.
A recente pandemia (COVID-19), potencializou mundialmente seus efeitos na
economia dos países, aumentando a pobreza e a miséria por todo o mundo. O
Brasil e seus municípios também sofrem.
Aí acontece a inversão na repartição dos recursos financeiros: os municípios
são chamados, cada vez mais, a oferecerem serviços aos munícipes mas a
União e Estados ficam com a maior fatia dos recursos disponíveis.
Há que se fazer urgentemente um novo Pacto Federativo.
Mas enquanto esse novo Pacto não chega, os Gestores Municipais têm que
formular planejamentos seguros, factíveis, para que os municípios não venham
a falir.
Para o município de Óbidos-PA, ações enérgicas, seguras, alcançáveis
deverão ser implementadas para que possa haver crescimento sustentável da
economia local, melhor distribuição de renda, melhor oferecimento de serviços
fundamentais como saúde, educação e segurança, tornando mais acessível à
todos, o desenvolvimento social.
MEDIDAS URGENTES A SEREM TOMADAS:
I – REORGANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM NOVO
MODELO ADMINISTRATIVO:
1) Regime Jurídico Único: Atualizar o Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos Civis do Município de Óbidos – Lei 3.172/98, promovendo debates
públicos com a representatividade de todos os segmentos.
2) Plano de Cargos e Carreiras da Administração Direta: Através de
Audiências com as partes interessadas, propor as atualizações necessárias da
Lei 3.173/98.
3) Qualificação dos Servidores: Continuar a disponibilização aos servidores
públicos municipais, de treinamentos e cursos internos e externos, que visem
aperfeiçoá-los e atualizá-los para o exercício pleno de suas atividades,
principalmente quanto à humanização e profissionalização de todos os
serviços prestados aos munícipes.
4) Estrutura Administrativa: Atualizar a Estrutura Administrativa do Poder
Executivo – Lei 3.405/2006.

5) Metas/Avaliações: Cada secretaria terá meta a ser alcançada e seus
titulares serão avaliados semestralmente com base nas definições formais de
atribuições e alcance de resultados. As avaliações serão, após treinamento e
cursos, estendidas a todos que integram os órgãos governamentais.
6) Acompanhamento: Todas as secretarias deverão prestar contas de suas
atividades, mensalmente, através de relatórios diretamente ao Gestor, com
acompanhamento presencial pelo próprio Gestor ou pessoas por ele indicada.
7) Humanização: os serviços prestados pelo poder público municipal
diretamente ou através de empresas contratadas, deverão ter como princípio
básico a humanização: todos devem ser bem tratados, bem atendidos,
demandas resolvidas e os serviços prestados devem primar pela excelência.
Serão utilizados todos os meios de gestão de pessoas e legais para que isso
ocorra.
8) Conselho Municipal de Administração: Implantar já em janeiro/2021, o
Conselho Municipal de Administração, para que faça parte ativa do governo
municipal, construindo as soluções para os diversos problemas do município.

II - AÇÕES DE INCLUSÃO/ DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À
POBREZA
1) Artesanato, trabalhos manuais e Feiras populares: continuar capacitando
mulheres e jovens de ambos os sexos, para o aprendizado do artesanato e
trabalhos manuais que poderão ser comercializados em feiras populares –
Feira do Empreendedor, aos domingos, em todos os bairros da cidade.
2) Portal comunitário: Capacitar lideranças comunitárias para que sejam
multiplicadores junto às Associações de Bairros, e possibilitem à comunidade
local acesso aos serviços prestados pela internet.
3) Escola Participativa: criar mecanismo para que os alunos, pais e
responsáveis, bem como toda a comunidade, tenham um dia para visitação,
discussão e criação de solução/alternativas para os problemas escolares e
comunitários.
4) Apoiar para somar: continuar incentivando e apoiando os diversos
trabalhos sociais já desenvolvidos pelas igrejas – todas elas, como forma de
potencializar os resultados esperados pelo atingimento do maior número de
pessoas no seio familiar.
5) Praças em Movimento: dotar as praças existentes no município, de
estrutura básica de qualidade para práticas esportivas a fim de atingir jovens e
adultos, além de pequenos parques infantis para o lazer das crianças. Estender
e adaptar os benefícios para todas as comunidades. Propor quotas de
participação do empresariado local para diminuição de custos.
6) Conselhos ou Associações de Bairros e Comunidades: Incentivar a
criação e/ou fortalecimento de associações ou Conselhos de bairros e também
nas comunidades, para que as ações da gestão municipal, possam ser

discutidas com parcela representativa da sociedade, abrindo caminho para a
implantação do orçamento participativo.
7) Defensoria Pública: Envidar esforços junto aos órgãos competentes,
visando a volta imediata da Defensoria Pública para Óbidos.
8) Parque do Idoso: Captar recursos junto aos governos Estadual e Federal,
ou economizar internamente, para a construção do Parque, cuja finalidade é
oferecer aos idosos as atividades socioeducativas, para que seja estimulada e
vivenciada a excelente convivência social, possibilitada pela inclusão social.
Terreno já disponível.
9) Casa de Apoio ao Agricultor(a): para que possa abrigar, por tempo
determinado, pessoas – agricultoras e Agricultores -, que não tenham
residência em nossa zona urbana e que precisem de tratamento de saúde,
mulheres grávidas, e outras necessidades. Terreno Já disponível.

III -

AGRICULTURA
Óbidos como um grande produtor de alimentos

1) Diversificação no Campo: Segurança Alimentar - Urgência – Em razão da
escassez já sentida no extrativismo (pesca e produtos da floresta), será
desenvolvido um programa de segurança alimentar destinado a produção pelas
próprias famílias de alimentos básicos para o consumo próprio. Para isso
deveremos celebrar convênio de cooperação técnica com a EMATER e outros
atores inclusive não governamentais, para que os agricultores familiares
recebam capacitação e saiam da monocultura e comecem a ser treinados
(inclusive via SENAR) para o desenvolvimento de novas atividades que
possam ajudar no orçamento familiar: fruticultura; olericultura; criação de
pequenos animais; plantas medicinais, dentre outros. Após iniciar nos pólos
escolhidos, a gestão pública deve colocar à disposição do programa, seus
técnicos e estrutura suficientes para um resultado rápido. A agricultura
comercial também será incentivada de maneira simultânea, organizada e
sustentável.
2) Qualificando o Campo: Implantar programas de qualificação do e da jovem
do campo, para adequá-lo às demandas e necessidades da região, visando os
mercados consumidores locais, aí incluído aqueles incentivados pelo PNAE. As
casas familiares locais, SENAR, SEBRAE e EMATER serão chamados para
compor a parceria.
4) Mulheres e homens – Campo Saudável: Em conjunto com as secretarias
de Saúde e Desenvolvimento Social, aumentar a presença do governo
municipal, nas comunidades, implementando política de saúde pública voltada
diretamente para as mulheres e homens do campo. Qualificá-las para o
aproveitamento de alimentos alternativos; pequenas fábricas de geléias; doces;
pães, conservas; molhos,

etc.; além de artesanato, corte e costura e outras atividades que possam
melhorar e incrementar a renda da família;
5) Apoio aos arranjos produtivos locais: apoiar os APLS pensados pelos
agricultores juntamente com a Secretaria de Agricultura e outros entes. Propor
convênio com a EMATER, ADEPARÁ, SENAR, EMBRAPA para aproveitar as
pesquisas para o setor.
6) Sustentabilidade: Promover seminários nos diversos pólos rurais,
mostrando aos Agricultores Familiares a importância da produção com
preservação.
7) Vicinais Sadias, produção constante: Proposição, se necessário via
Câmara, para que a manutenção das vicinais passem a ser de
responsabilidade da SEMAB, visto que é quem tem a expertise do campo, por
estar mais presente na vida do empreendedor rural, possibilitando que as
manutenções das vicinais, ramais e pontes de acesso, aí em parceria com a
SEURBI, aconteçam de maneira preventiva, sempre propondo parceria com os
comunitários, aproveitando a mão de obra da comunidade a ser beneficiada
diretamente.
8) Encontro de trabalho: Trimestralmente, a SEMAB manterá encontro com
as lideranças das comunidades, através de suas associações ou Conselhos
comunitários a fim de que a administração pública possa ter relatos se as
medidas e as políticas públicas estão chegando às pessoas que mais precisam
e se ações estão surtindo o efeito desejado.
9) Feiras dos Produtores: Concluir a construção da Feira do Produtor Rural,
na cidade nova, com boxes adequados para comercialização de produtos,
estocagem, lanches, estacionamento, etc. proporcionando mais conforto aos
agricultores e clientes, priorizando os produtos produzidos no município de
Óbidos.
Apoiar as Feiras dos empreendedores rurais do Flexal e Curumu, dando-lhes
o apoio necessário para que ganhem autonomia.
10) Expofeira da Agricultura Familiar: Três dias por ano, realizar a
“Exposição Feira da Agricultura Familiar”, que servirá de vitrine para que o
Agricultor/Agricultora possa mostrar seus produtos e negociá-los com os
atacadistas a preços melhores.
11) SIM: Implementar o Serviço de Inspeção Municipal.

IV -

EDUCAÇÃO

1) Diagnóstico: Selecionar internamente, profissionais ligados à Educação,
para que façam, juntamente com a comunidade escolar e demais cidadãos,
universidades, etc. diagnóstico visando retratar o segmento Educação em
nosso município e propor soluções para que Óbidos seja transformado em
modelo de excelência em educação para todo o estado do Pará.
2) Diagnóstico 1: A consultoria deverá poderá aplicar as chamadas “provinhas
municipais”; indicar qual o tipo de qualificação que os professores mais
precisam; adequação dos espaços físicos existentes; quantidade de alunos por
sala, enfim, tornar excelente esse segmento em todo o território obidense.
3) PCCR: Após o diagnóstico completo e reforma administrativa, discutir e/ou
atualizar com todos os representantes dos profissionais da educação ligados à
administração pública municipal, um Plano de Cargos, Carreira e Remuneração
justo, em que se foque: profissionalização; valorização; medidas de avaliação e
correção de rumos tanto da administração pública, quanto por parte do
servidor.
4) Transporte Escolar: Melhorar ainda mais o transporte escolar, atentando e
cumprindo a legislação atual para o setor. As cláusulas contratuais tem que ser
cumpridas. Todos os alunos que utilizam esse meio de transporte têm que ter
segurança, pontualidade e conforto.
5) Merenda Escolar: O profissional da nutrição que elabora o cardápio da
merenda escolar, deve atentar para a cultura e hábito alimentar do nosso
município e deve propor, ao máximo, produtos produzidos por nossos
agricultores familiares, a fim que os recursos disponibilizados fiquem em nosso
município.
6) Conselhos Escolares: Fortalecer os Conselhos Escolares e torná-los
parceiros para fiscalizar e, principalmente para sugerir mudanças de acordo
com o pensamento da comunidade escolar.
7) Escola Felipe Patroni: Revitalização da Escola Felipe Patroni, já em
andamento;
8) Climatização de Escolas: concluir processo de climatização de escolas
da área urbana.

V

-

SAÚDE

1) Programas Governamentais: Manter e potencializar os programas já
existentes a fim de que possam atender dignamente as demandas existentes.
Aplicar 100% dos recursos nas finalidades devidas.
2) Hospitais: Buscar através de Convênios, inclusive com órgãos não
governamentais, equipar o hospital municipal existente com equipamentos
adequados às melhores práticas médicas, e dotá-los de profissionais com as
especialidades mais demandadas no município de Óbidos.
3) Postos de Saúde: continuar capacitando os servidores públicos, para que
possam direcionar atendimento humanizado aos demandantes, internos e

externos, e formar a equipe de Saúde da Família Ribeirinha (UBS Fluvial) para
que, 20 dias por mês, a UBS Fluvial faça o atendimento nas comunidades,
possibilitando consultas médicas, odontológicas e proporcionando a prevenção
de doenças, além de fazer com que os serviços vão até o cidadão.
4) Saúde Escolar: Implantar programa de saúde para o jovem envolvendo
ergonomia, análise postural, nutricional, oftalmológica, saúde oral, auditiva,
sexualidade e cidadania, em todas as escolas do município.
5) Saúde do Idoso: Garantir ao idoso e idosa, acesso a serviços
especializados de nutrição, combate e prevenção à dor; terapia ocupacional e
exercícios físicos.
6) Ampliação e reforma de Prédios: ampliação do prédio da Vigilância
Sanitária e Setor de Endemias;
7) Conselho Municipal de Saúde: Fortalecer o CMS através de diálogo
permanente e capacitação, tornando-o parceiro indispensável à
implementação de todas as premissas acima. As reuniões com o referido
conselho devem ser ordinariamente bimestrais ou a qualquer momento quando
do surgimento das demandas.
8) Academia da Saúde: Implantar uma academia no bairro da Cidade Nova:
projeto já pronto. Local já definido - praça do Sagrado Coração de Jesus.
9) Postos de Saúde:
intensificar as construções de pequenas, mas
funcionais, unidades de atendimentos de saúde nas comunidades mais
afastadas, como por exemplo: Cruzeirão, São Pedro, Paru, Paiol, Cipoal e
outras.
Na zona urbana, expandir a rede de atendimento de Saúde, para o Bairro
Perpétuo Socorro/São José Operário.
10) Informatização: informatização de todas as unidades de Saúde do
município, iniciando-se pelas da área urbana,

VI

-

CULTURA, ESPORTE E LAZER

1) Cultura: Construir um calendário de todas as manifestações culturais
realizadas na sede do município e nas comunidades, incentivando-as através
de vários eventos mensais, para que de novo possam ser sentidas e
incorporadas no cotidiano de nossa cidade e até como forma de geração de
renda para a população.
2) Cultura 1: Pesquisar e resgatar manifestações culturais como, boi, cordões
de pássaros; comidas típicas, folias etc.
3) Cultura – música: continuar fomentando a musicalidade nas Escolas,
através de aulas de música, canto; realizando festivais de música estudantis
em todos os pólos do município e também na zona urbana.
4) Cultura – Biblioteca Cidadã: As escolas deverão direcionar seus alunos à
prática da pesquisa em bibliotecas. A municipal deverá ser melhor aparelhada

inclusive com adequação na área de TI. Serão também formados os chamados
“Gestores Municipais de Cultura”.
5) Cultura Memória: Valorização e Preservação da Memória Histórica de
Óbidos, aí incluída a preservação de prédios históricos, reimplantação do
Museu Contextual, livros, objetos, etc. Serão chamados para contribuir
instituições como ACOB, AALO, historiadores , grupos culturais e todos
aqueles que vivenciam a cultura local.
Projetos já prontos, buscar a captação de recursos junto aos governos
Estadual e Federal, para as reformas, restauro e nova forma de utilização dos
seguintes espaços: antigo Quartel, Forte Pauxís, Mercado da Carne e
construção de um centro de turismo na Serra da Escama.
6) Cultura Carnaval: Buscar recursos existentes no Ministério do Turismo e do
Governo do Estado do Pará, além do empresariado que atua durante o evento,
para que a prefeitura deixe de bancar financeiramente sozinha o evento,
direcionando os seus recursos próprios para outros setores, inclusive para
investimento e infra estrutura e pagamento de funcionários.
Criação de uma nova ou reativação da Liga já existente, para que possa
realizar o carnaval local, com o apoio do Poder Público.
7) ESPORTE: O esporte terá um foco especial: serão fomentadas todas as
práticas esportivas que acontecem em nosso município - cidade e interior.
Serão realizadas competições municipais como por exemplo: jogos estudantis;
competições de atletismo; futebol, volley, futsal, skate, handebol, atletismo e
outros esportes que sejam praticados em nosso município.
8) Esporte 1: Concluir as reformas do Estádio Aryzão – banheiros, vestiários,
cobertura das arquibancadas, nova cabine de imprensa, placar eletrônico.
9) Esporte 2: Reformar as duas quadras poliesportivas que estão localizadas
nas dependências do Estádio Aryzão, para que a população possa praticar
esportes.
10) Ginásio Esportivo: buscar convenios com os Governos Estadual e União
para obtenção de recursos financeiros visando a construção de um complexo
poliesportivo para servir aos mais diversos segmentos esportivos do município.
Há possibilidade através de emenda parlamentar. As quadras esportivas das
escolas também deverão servir aos esportistas dos bairros e comunidades
onde estão localizadas, após o horário de utilização pelo alunado.
11) Implantação das Escolinhas de Futebol decampo, Futebol de Salão e
Voleibol, que funcionarão nas dependências do Estádio Aryzão e serão
destinadas às crianças e Jovens do nosso município.
11) Praças: Concluir a reforma das quadras esportivas da praça da Cultura e,
nelas, realizar competições municipais e intermunicipais.
12) Praças Vivas: para atender a demanda infantil, em todas as praças serão
implantados pequenos parques destinados ao lazer das crianças, jovens e
adultos.
Expandir os parquinhos infantis por toda a cidade e interior.

VII

-

TURISMO

1) Coordenadoria/Diretoria: criar uma coordenadoria ou Diretoria voltada
exclusivamente ao turismo para que, em conjunto com todos os entes ligados
ao segmento, possam pensar e agir o turismo em nosso município, de forma
sustentável, mapeando nossas atrações naturais, culturais, saberes e
realizando um calendário de eventos, além da criação de mecanismo de
proteção do Patrimônio histórico/cultural de Óbidos.
2) Plano Municipal: Elaborar de acordo com o Plano Estadual, o Plano
Municipal de Turismo.
3) Promoção: Estimular, juntamente com todas as secretarias e articular junto
à Conselhos de Turismo, Paratur e EMBRATUR que o turismo no Pará seja
interiorizado de fato e de direito, cabendo ao nosso município uma fatia
considerável em razão das manifestações culturais e belezas naturais, como
praias, cachoeira, serra, prédios históricos, carnaval.

VIII

-

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

1) Revitalização: buscar recursos para revitalizar a principal área comercial da
cidade, criando a ambiência para que o comércio local possa melhor
desenvolver suas atividades incrementando o seu faturamento e possibilitando
a contratação de mais colaboradores, gerando emprego e renda.
2) Parceria: Realizar parceria junto à Associação Comercial, para estabelecer
um acordo de trabalho (Câmara Setorial) em que os dois entes possam pensar
e agir em favor dos comerciantes locais. Aí incluídas ações físicas, estruturais,
dentre outras.
3) Parceria 1: Em área já demarcada, estimular que as indústrias locais
possam se transferir para o local adequado, possibilitando a melhoria do setor
e a ocupação e o crescimento ordenado de nosso município.
4) Área Industrial: criar novo espaço para que as empresas e indústrias
possam se localizar, fazendo-se a reversão, para o município, da área
anteriormente delimitada, em razão de inadequação pela quantidade de
residências nela localizada, respeitando-se as propriedades e aproveitando o
espaço para urbanização e construção de casas populares.

IX

-

MEIO AMBIENTE

1) Escolas: as boas práticas ambientais devem começar em casa e nas
escolas. Para isso, uma das disciplinas a serem revigoradas nas escolas
municipais, será “práticas saudáveis ambientais”.

2) Código: após discussão com a sociedade, será criado ou atualizado um
código de postura ambiental, para nortear as ações públicas para o segmento.
3) Capacitação: Promover a capacitação técnica de servidores da área
ambiental.
4) Educação ambiental: educação como “carro chefe” da área
ambiental.Equipar a secretaria para o setor de educação ambiental, com
projetos didáticos; inclusive para as escolas.
X

-

SEGURANÇA

1)Integração: integrar órgãos estaduais e municipais: SEMA, DEMUTRAN,
TRIBUTOS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, CONSELHO TUTELAR,
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, visando trabalhar em
conjunto na prevenção e combate à violência. A PREVENÇÃO será o carro
chefe da segurança.
2)Conselhos Comunitários de Segurança: Criação
comunitários de Segurança (direito de todos,dever de todos)

de

conselhos

3)Líder de bairros: Eleger líderes de bairros e comunidades. Coletar dados de
segurança nos bairros a fim de verificar as dificuldades de segurança e
implementar as medidas construídas nesses Conselho.
4) Postos Policias: Conveniar com a Polícia Militar do Estado do Pará,
para que possa suprir de policiais militares, os Postos Policiais a serem
construídos no Distrito do Flexal e Curumu.
.
XI

-

INFRAESTRUTURA

•

ORLA: Fazer gestões junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional,
para que a segunda parte dos recursos (corrigidos) destinados à
construção da orla do município de Óbidos, possibilitem o avanço do
muro de contenção até o chamado “Porto de Cima”, cujas obras deverão
se juntar aos primeiros 225m já em execução.

•

TERMINAL HIDROVIÁRIO: Fazer gestões junto ao Governo do Estado
do Pará, para que a obra reiniciada em 2019 possa ser concluída.

•

PARADAS TÁXI E MOTOTÁXI: Construção de mais paradas
padronizadas e confortáveis de táxi e mototáxi;

•

Construção de Estação Rodoviária, para embarque/desembarque de
passageiros e cargas vindas de outros municípios e comunidades,
próximo à nova Feira do Produtor Rural.

•

Limpeza permanente de todos os bairros.

•

ILUMINAÇÃO PÚBLICA: buscar recursos para que se implante a
iluminação por luminárias de LED, como foi feito na Av. Prefeito Nelson
Souza, o que proporcionará maior eficiência com menores custos.

•

Continuação das recuperações e pavimentações urgentes das vias
urbanas e rurais e recuperação e construção de calçadas com apoio de
moradores, atentando para a acessibilidade.

•

RESÍDUOS SÓLIDOS: Implantar “Aterro Controlado”, para que a coleta
dos resíduos tenha a destinação ideal, encerrando as atividades do atual
“lixão”. Incentivo à criação de cooperativa visando a coleta seletiva e
reciclagem em nosso município.
Fazer coleta dos resíduos nas maiores comunidades, utilizando o
modelo implantado no Distrito do Flexal.

•

Conservação de pontes e vicinais, junto com a SEMAB;

•

Investimento em paisagismo para realçar os principais pontos de nossa
cidade.

•

CEMITÉRIO: Terreno já selecionado para a implantação do novo
cemitério público.

•

BRIGADA CONTRA INCÊNDIOS: por meio de Lei, criar a Brigada
contra Incêndio em nosso município, para que atenda as diversas
demandas que ocorrem durante o verão e outras.

•

MAQUINÁRIO: Aquisição de usina para fabricação de concreto (em
cimento); aquisição de patrulha mecanizada para manutenção de vias
(cidade e interior)

XII
•

TRANSPARÊNCIA
Transparência é um dever de toda a administração pública e um direito
do cidadão. Para colocar essa premissa em prática e dentre outras
providências, será criado um aplicativo para celular que mostre de forma
atualizada as verbas que serão destinadas ao município de Óbidos,
para que a população possa acompanhar a sua correta aplicação.

