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I.

Diretrizes de Governo:

1. Promover e otimizar a gestão e governança com transparênia;
2. Fortalecer o desenvolvimento sustentável;
3. Ampliar a inclusão social;
4. Reduzir a pobreza e a desigualdade social;
5. Promover a articulação político institucional;
6. Fortalecer a infraestrutura social.

As diretrizes do Plano de Governo englobam as seguintes
dimensões:

1.1

Gestão de Governo

 Coordenar o processo de elaboração das políticas públicas
municipais, com participação popular e dos conselhos,
notadamente na elaboração do Orçamento Participativo,
objetivando atender, com resolutividade, as demandas da
população;
 Aumentar a eficiência e a eficácia dos mecanismos de gestão
de governo para promoção da excelência na prestação dos
serviços públicos; (programa de qualidade total)
 Fortalecer a capacidade de articulação institucional nos
diferentes níveis de governo, tendo em vista a racionalização
dos recursos públicos, especialmente no sentido de promover

a captação de recursos externos para viabilização de projetos
de interesse do municipio;
 Valorizar o desenvolvimento integral dos servidores por meio
do diálogo, de capacitações e qualificações, buscando a
satisfação do servidor e consequentemente, a eficiência na
prestação de serviços à sociedade;
 Acompanhar e avaliar o uso adequado dos recursos da
administração pública, tendo em vista a otimização do perfil
do gasto e a resolutividade dos compromissos com servidores
e fornecedores;
 Consolidar parcerias e fortalecer as relações entre Estado,
União, Municipios, iniciativa Privada e Sociedade;
 Intensificar a interloução entre as esferas de Governo
(Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público) para
promover a governabilidade;
 Desenvolver capacidades para ampliar a efetividade dos
projetos e convênios elebrados;
 Manter a sociedade informada para que participe e monitore
as realizações das políticas públicas.
1.2

Plano de Reestruturação Administrativa
1. Reestruturação administrativa responsável
2. Plano de Gerenciamento de Projetos;
3. Implantação do Núcleo Estratégico de Captação de
Recursos
4. Fortalecimento de Parcerias Público-Privado
5. Implementar parceria institucional com as ONGs com foco
administrativo para promover o cooperativismo e o

associativismo para as associações locais, dando maior
autonomia na busca de captação de recursos.
1.3

Promoção e Proteção Social

a) Assistência Social
 Consolidar a Assistência como uma política pública de Estado;
 Garantir a efetivação da Proteção Básica por meio dos centros
de Referência de Assistência Social – CRAS I – Casa da Família
e CRAS II – Casa do Cidadão;
 Garantir a efetivação da proteção Especial pelo Centro de
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS;
 Acompanhar as famílias, visando o fortalecimento do caráter
protetivo, ampliando a oferta de serviços de Proteção Social
Básica;
 Assegurar que as ações no âmbito da política de assistência
social sejam centralizadas na família, aperfeiçoando a
integração dos serviços prestados pela rede socioassistencial;
 Manter o foco de atuação da Política de Assistência Social à
população com maiores índices de vulnearbilidades e as
situações de violação de direitos;
 Contribuir para a inclusão e a equidade dos usuários e grupos
específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços
socioassistenciais básicos e especiais;
 Implantar e implementar a Vigilância socioassistencial;
 Contribuir para o aumento da inlusão social, melhorando o
acesso e a qualidade dos seriços de Proteção Social Básica da

população, notadamente aos que se encontram em situação
de vulnerabilidade e risco;
 Reconheer e valorizar as realidades locais;
 Expandir as oportunidades de trabalho e geração de renda ao
público-alvo da proteção social;
 Aumentar a efetividade da rede de Proteção Social por meio
de Assistência social, definindo a família como foco principal,
captando recursos externos para programas habitacionais de
interesse social e Manutenção e implementação do controle
Social:
01. Conselho Municipal de Assistência Social;
02. Conselho Municipal da Mulher;
03. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiênia;
04. Conselho Muniipal do idoso;
05. Conselho Muniipal dos Direitos da irança e do
Adolesentes.
06. Garantir os direitos da criança e adolescentes no
municipio de Óbidos;
07. Criação do Diagnóstico da Criança e adolescente no
municipio;
08. Programa de recuperação de adolescentes envolvidos com
dependência química;
b) Área da Saúde
 Manter a unidade de saúde, adotando práticas de saúde
básica;
 Melhoria da qualidade dos serviços;

 Ampliação dos Programas;
 Ampliação do hospital municipal;
 Criação de centros cirúrgicos;
 Hiperdia (Hipertensos e Diabéticos), Proame (Programa de
aleitamento materno infantil (D) programa resimento e
desenvolvimento;
 Programa do ferro a crianças e gestantes;
 Saúde mental;
 Programa Agente comunitário de Saúde (PACS);
 Ampliar pactuação média e alta complexidade, TFD;
 Implementando programas de atenção ao idoso;
 Ampliação da frota de ambulanchas-ambulâncias;
 Resíduo sólido;
 Medicamentos na farmácia básica;
 Acessibilidade e bom acolhimento;
 Vigilância em saúde;
 Promover o suporte técnico a equipe de Agentes de
Endemias.
 Criação da central de atendimento SAMU;
 Ampliação da farmácia básica;
 Mutirão odontológico nos bairros e comunidades;
c) Educação
 Reativar os Laboratórios de informática das escolas
municipais com a contratação de profissionais técnicos da
área;

 Valorização do profissional da educação, promovendo a
contratação por meio de concurso público;
 Implementar o maior número de escolas de tempo
integral;
 Gestão democrátia para direção de escolas;
 Formação continuada para atender a população da cidade
e do campo;
 Ampliação das equipes de profissionais da educação para
atender a demanda de escolarização de estudantes com
deficiência;
 Promover a educação inclusiva;
 Incluir os conteúdos culturais correspondentes às
respectivas comunidades, valorizando patrimônio
histórico, como forma de incentivo ao turismo;
 Promover a produção e a difusão de bens e serviços
educacionais, culturais e desportivos;
 Apoiar as iniciativas dos conselhos Municipais de
Educação, Cultura e Esportes.
 Investir na merenda escolar, baseado na agricultura
familiar;
 Implantar projeto música e arte nas escolas municipais;
 Implantar pontos de acesso à internet gratuita nas escolas
de ensino fundamental maior;
 Criação de uma plataforma online para pesquisas:
(Biblioteca Digital);
 Realizar manutenção períodica nas estruturas das escolas
municipais;

 Climatizar as escolas municipais na área urbana e no
interior;
 Promover a capacitação profissional dos professores
semestralmente através de palestras, seminários em
parceria com as universidades que atuam no município;
 Articular junto ao governo do Estado a implantação de um
campus da UEPA (Universidade Estadual do Pará) e ETEPA
(Escola de Ensino Técnico Estadual do Pará) no município;
 Lutar pela ampliação da UFOPA e IFPA com novos cursos e
estrutura física com a construção do campus.
2.2 Infraestrutura
 Conclusão das obras em andamento no município;
 Pavimentação de 20 kns de vias urbanas, especialmente
nos bairros periféricos;
 Manutenção períódica das vias públicas;
 Manutenção períódica dos ramais e vicinais do
município;
 Promover o desenvolvimento urbano e rural;
 Planejamento de urbanização sustentável que
contemple dentre outras ações:
. Infraestrutura urbano e rural
. Projeto de Iluminação pública para melhorias de
segurança;
. Restaurar as vias públias urbanas
 Construção de área portuária para descargas de
mercadorias na área de erosão conhecida como “buraco
da AABB”;

 Planejar a macrodrenagem e urbanização da Rua
Antonio Fernandes, no bairro de Fátima;
 Viabilizar a ampliação do sistema de água do bairro
Bela Vista, São José Operário, Perpétuo Socorro e as
ocupações que estão surgindo no município.
 Construção de um novo cemitério;
 Recuperar o Projeto “Cidades Digitais”.
 Apoio e parceria nas obras da PA-254 – ÓbidosOriximiná; e Óbidos-Curuá;
 Criar a plataforma digital “Fala Cidadão” com objetivo
de maior participação popular sobre as demandas da
secretaria de infraestrutura;
 Finalizar o Projeto Orla em sua totalidade.
2.3 Agricultura
 Incentivar a produção de agricultores com apoio de órgãos
governamentais;
 Agriultura familiar e pequenos produtores, na buse da
diversificação, mantendo-os no campo com suas famílias,
obtendo mais renda e qualidade de vida;
 Promovendo os investimentos e a geração de emprego;
 Articular com órgãos governamentais e não
governamentais (SENAI – SEBRAE - EMATER) para a
auxiliar o pequeno, médio e grande produtor nas suas
atividades do campo;
 Fomentar a criação de cooperativas para incrementar a
produção e distribuição de produtos locais, inclusive na
merenda escolar do municipio;

 (Artesanato, panificação e outros)
 Fomentar consórcio de prefeituras com objetivo de obter
maior força para reivindicar projetos de desenvolvimento
sustentável.
 Incentivar a psicultura, criação de suínos, bovinos e aves;
 Resgatar e incentivar a Feira Agropecuária de Óbidos
(EXPOFAO);
 Concluir a obra da feira do produtor rural;
 Reativar e readequar o matadouro municipal.
2.4 Criação da Secretaria da Mulher
 Valorização e empoderamento da mulher obidense
 Garantia dos direitos da mulher obidense;
 Maior participação da mulher nas politicas públicas de
Óbidos;
 Trabalhar a geração de renda para as mulheres
obidenses;
 Valorização da mulher no campo.

2.5 Esporte e Lazer
 Criar o programa Esporte na comunidade em
parcerias com as escolas municipais, abrindo as
quadras poli-esportivas aos finais de semana para a
comunidade;
 Apoiar e incentivar os campeonatos já existentes na
cidade e no interior;
 Promover e incentivar o campeonato municipal;
 Resgatar o programa “Dançando na Praça”;

 Criar o projeto “Pedalando na cidade”;
 Apoiar os esportes radicais, como o “Arrancadão de
Motos”;
 Criação de parcerias entre prefeitura e universidades
para a prática saudável de atividades esportivas;
 Criação de Academias Populares nas praças de
Óbidos.
2.6 Cultura
 Revitalização do Centro Histórico
 Resgatar os festivais culturais da cidade: folias, bois
bumbás, festivais culturais das comunidades;
 Incentivar os projetos realizados nas igrejas;
 Resgatar o ponto de cultura na vila de Curumu;
 Ampliar o arraial dos Pauxis, incentivando os grupos
folclóricos, quadrilhas e grupos de carimbó;
 Resgatar e ampliar o festival de bandas e fanfarras do
município.
2.7 Turismo
 Incentivar o turismo da praia do Curumu, potencializando
o festival de Tucunaré;
 Revitalizar a fortaleza Gurjão na Serra da Escama;
 Promover trilhas ecológicas;
 Potencializar o Carnapauxis, maior evento cultural que
atrai milhares de turistas, criando uma agenda turística
estratégica no âmbito estadual e federal.

2.7 Núcleo de Produção de Informações:
 Criação de um núcleo de produção e sistematização de
informações econômicas, sociais, ambientais e de
opinião pública que forneça boletins periódicos para
fins de análise de cenários municipal, como forma de
subsidiar o setor produtivo, a tomada de decisões
estratégicas, referente ao processo de planejamento e
gestão de políticas públicas, além de fornecer
informações consolidadas sobre a gestão pública e
sobre Óbidos;
 Investimento de novas tecnologias da informação para
facilitar o acesso da população ao governo, através de
ouvidorias nos órgãos municipais e secretarias de
governo, afim de promover mais transparência.

2.8 Segurança Pública
 Criação da Guarda Municipal;
 Criação de uma coordenadoria de bombeiros civis para
atuar junto a secretaria de meio ambiente no combate
aos incêndios no município;
 Criar brigada de incêndio municipal;
 Criar um Sistema Integrado de Monitoramento em
pontos estratégicos da cidade para auxiliar os órgãos de
segurança.
2.9 Meio Ambiente

 Conseguir parcerias com ONGS especializadas para a
implementação de políticas ambientais sustentáveis;
 Criar o Plano Municipal de Saneamento Básico de
Óbidos;
 Criar políticas publicas de práticas sustentáveis nas
escolas municipais;
 Remover o lixão a céu aberto de Óbidos e construir o
aterro sanitário com estudo técnico-especializado
em uma área distante da cidade que não provoque
transtornos à população local;
 Equipar a secretaria do meio ambiente com lanchas
equipadas para fiscalização em geral.

