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LEI Nº 9.339, de 09 de novembro de 2017. 
 
 
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
período 2018/2021 e dá outras 
providências. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, 

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

 
CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO 
 

 Art. 1° Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, 
em cumprimento ao disposto no art. 105, § 1º, da Lei Orgânica do Município de 
Belém.  

 
Art. 2º O PPA 2018-2021 terá como Eixo Estratégico:  
I - Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social; 
II - Ordenamento, Infraestrutura Urbana e Crescimento Sustentável; 
III - Gestão e Governança com Transparência. 
 
Art. 3º O Plano Plurianual é estruturado por Programas Temáticos, 

Programa de Manutenção da Administração do Poder Executivo e Programa de 
Manutenção da Administração do Poder Legislativo.  

 
Parágrafo único. Os Programas, no âmbito da Administração Pública 

Municipal, para efeito do art. 105 da Lei Orgânica, são os integrantes do Anexo 
I e Anexo II desta Lei.  

 
Art. 4º Os Programas a que se refere o artigo 3º desta Lei constituem o 

elemento de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e 
metas que serão fixadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e nas ações a 
serem estabelecidas nos Orçamentos Anuais correspondentes aos exercícios 
abrangidos pelo período do Plano.  

 
§ 1º Integram o Plano Plurianual: 
I – Apresentação, Introdução, Participação social no Plano, 

Contextualização das Políticas Públicas, Estrutura Metodológica do Plano e 
Conceituação dos Atributos do Plano; 
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II – Anexo I: Quadro Síntese dos Programas Temáticos e Programas de 
Manutenção da Administração dos Poderes constituídos;  

III – Anexo II: Quadro Geral Detalhado dos Programas Temáticos com 
Indicadores, Objetivos, Metas e Ações; 

IV - Anexo III: Quadro Geral Detalhado com os Objetivos e Ações do 
Programa de Manutenção da Administração do Poder Executivo; 

V - Anexo IV: Quadro Geral Detalhado com os Objetivos e Ações do 
Programa de Manutenção da Administração do Poder Legislativo; 

VI - Anexo V: Quadro de Metas por Programa Temático e Objetivo, 
conforme o artigo 2º da Lei nº 9.285 de 20 de junho de 2017 que dispõe sobre 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018; 

V - Anexo VI: Matriz de Financiamento do Plano Plurianual. 
 
§ 2º As Leis Orçamentárias Anuais e seus créditos adicionais 

obedecerão rigorosamente os títulos dos Programas constantes neste Plano ou 
das Leis que o modifiquem.  

 
§ 3º Para efeito das disposições do PPA 2018-2021 consideram-se 

como atributos dos Programas: 
I – Indicador: Medida de referência que permite identificar e aferir 

periodicamente, o alcance de resultado dos Programas auxiliando o 
monitoramento e avaliação. 

II – Objetivo: Resultado que a Administração Pública Municipal deseja 
alcançar nas áreas de atuação; 

III – Meta: Quantificação do Objetivo, podendo ser expressa 
qualitativamente ou quantitativamente; 

IV – Ação: Conjunto de operações da qual pode resultar um produto 
(bem ou serviço) que contribui para o atingimento das Metas e alcance dos 
Objetivos. 

 
Art. 5º As Ações referidas no inciso IV, § 3º do Artigo 4º, correspondem 

aos Projetos e Atividades da Lei Orçamentária Anual, em cada período do 
Plano, definindo o detalhamento da aplicação dos recursos financeiros. 

 
CAPÍTULO II 

DA GESTÃO DO PLANO 
 

Seção I 
 
Art. 6° A gestão do Plano Plurianual 2018-2021 observará os princípios 

de eficiência, eficácia, efetividade, publicidade e moralidade e compreenderá a 
implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão dos Programas 
temáticos.  
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Art. 7° O Poder Executivo manterá sistema de gestão para 
monitoramento e avaliação do Plano Plurianual e dos Programas, garantindo a 
participação da sociedade civil. 

 
Parágrafo único. O Poder Legislativo poderá estabelecer sistemática de 

apoio e gestão ao Plano, no âmbito de suas competências.  
 
Art. 8° Cabe à Secretaria Municipal de Coordenação Geral do 

Planejamento e Gestão (SEGEP), coordenar o processo de gestão do Plano. 
 

Seção II 
Da Vigência, Revisões e Alterações 

 
Art. 9º O Plano Plurianual terá vigência de quatro anos a partir da data 

de sua promulgação, podendo ser revisto a cada dois anos ou a qualquer 
tempo em que o Poder Executivo julgar necessário para devidas adequações 
orçamentárias entre receitas e despesas, ou qualquer alteração imprescindível 
para que a Administração alcance os objetivos dos Programas do PPA. 

 
Parágrafo único. O processo de revisão do Plano Plurianual será 

coordenado pela Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento 
e Gestão (SEGEP), garantida a participação dos órgãos e entidades que 
compõem a Administração Municipal.  

 
Art. 10. A alteração ou a inclusão, substituição ou supressão de atributos 

nos Programas constantes nesta Lei, se necessárias, serão propostas pelo 
Poder Executivo, por meio de Projeto de Lei.  

 
§ 1° O Projeto de Lei Orçamentária encaminhado anualmente à Câmara, 

já incorporará os efeitos da revisão ou alteração do Plano Plurianual; 
 
§ 2º O Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual 2018-2021, na 

forma estabelecida no caput deste artigo, será encaminhado à Câmara 
Municipal de Belém, até 31 de agosto de cada ano e compor-se-á de: 

I – demonstrativo atualizado do Anexo do Plano, que conterá as 
inclusões, exclusões e alterações, qualitativas ou quantitativas, efetuadas nos 
Programas; 

II – demonstrativo atualizado do Anexo pela adequação das metas 
físicas e financeiras em função da capacidade financeira e operacional do ente. 
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Seção III 
Do Monitoramento e Avaliação 

 
Art. 11. O Plano Plurianual 2018-2021 será monitorado e avaliado pelos 

órgãos e entidades da Administração Municipal sob a coordenação da SEGEP, 
à qual compete definir diretrizes e orientações técnicas para sua execução.   

 
§ 1° O Monitoramento é atividade estruturada a partir da implementação 

de cada Programa orientada para o alcance dos Objetivos e atingimento das 
Metas prioritárias da Administração Pública Municipal. 

§ 2° A Avaliação consiste na análise das Políticas Públicas e dos 
Programas do Plano Plurianual 2018-2021 e será consolidada pela SEGEP em 
Relatório Anual de Gestão – RAG que integrará anualmente a Mensagem do 
Prefeito à Câmara fornecendo subsídios para eventuais ajustes em sua 
formulação e implementação. 

 
Art. 12. Os órgãos e entidades responsáveis pelo gerenciamento dos 

Programas, Objetivos, Metas e Ações, manterão atualizadas as informações 
referentes à execução física e financeira dos mesmos em banco de dados no 
sistema de informação municipal. 

 
CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 13. O Valor Global consignado no PPA 2018-2021, bem como a 
definição das Metas estão balizadas na estimativa da receita do Município e do 
limite de endividamento, devendo, obrigatoriamente, ser revisado quando da 
elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias e das Leis do Orçamento 
anual do Município, em cada período.  

 
 Art. 14.   Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018. 
 
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, em 09 de novembro de 2017. 

 

 

 

  

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM 
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APRESENTAÇÃO 

O Plano Plurianual - PPA 2018/2021 integra um projeto de 

desenvolvimento municipal que concilia inclusão social, com a ampliação do 

acesso aos bens e serviços públicos, integrada à maior oferta de infraestrutura 

urbana e ordenamento territorial com vista ao crescimento econômico e à 

garantia da segurança aos cidadãos. 

A inclusão social tem proporcionado uma condição de vida melhor a uma 

parcela expressiva da população a partir do acesso às oportunidades criadas 

pelo desenvolvimento urbano. Neste sentido, as demandas da população 

exigem esforços ainda maiores, seja com mais investimentos em infraestrutura, 

aumentando a competitividade da economia, seja com mais serviços públicos 

de qualidade. 

O duplo desafio de preservar as conquistas e aprofundar os avanços 

não é somente uma opção da Administração Municipal, mas, sobretudo uma 

escolha da sociedade, traduzida nos espaços de discussão na elaboração do 

Plano, que contou com ampla participação social nas suas diferentes etapas de 

construção, envolvendo os Poderes Constitucionais e a participação direta da 

sociedade civil organizada, seja por meio de Audiências Púbicas, e em 

Consulta Popular aberta em mídias digitais disponibilizadas à população em 

geral. 

Para isso se faz necessário somar ideias e ideais, oportunidades e 

competências, conhecimento e sabedoria. É assumir, discutir, descobrir o que 

une a sociedade e contornar o que os separa, respeitar os limites de cada 

especificidade. É um conjunto de acordos claros e viáveis, definidos entre os 

principais interessados na resolução dos problemas. É maximizar as 

potencialidades no presente e projetar investimentos no futuro, para 

desenvolver sem devastar e aumentar a qualidade de vida da população, 

sobretudo para os historicamente excluídos, no sentido de dar-lhes condições 

necessárias para contribuir e estarem inseridos no caminho dessas soluções. 
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O PPA 2018-2021, intitulado “BELÉM CRIATIVA – Belém do Bem” foi 

concebido a partir do Planejamento de Governo que definiu a Dimensão 

Estratégica, tendo como balizador 03 (três) Eixos Estratégicos: (1) MELHORIA 

DA QUALIDADE DE VIDA E JUSTIÇA SOCIAL; (2) ORDENAMENTO, 

INFRAESTRUTURA URBANA E CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL; e (3) 

GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA, que agregam as 

diretrizes para a atuação do setor público, com a prestação de serviços, a 

condição da garantia dos direitos sociais, econômicos e políticos, o acesso 

digno aos espaços urbanos e a qualidade na gestão pública. 

Ao construir esse novo projeto, a Administração Municipal traz como 

diretriz o resgate do planejamento com base na Visão de Futuro, que antecipa 

e propõe a concepção de caminhos possíveis e desejáveis.  Neste sentido, o 

PPA 2018–2021 possui uma estrutura que reflete uma concepção de 

planejamento influenciada pelo Pacto Federativo e no estabelecimento de 

parcerias com os Governos Federal e Estadual, na formulação e 

implementação das principais agendas a serem executadas no quadriênio. 

Neste contexto, o PPA foi estruturado a partir da visão de 

desenvolvimento sustentável, da difusão do conhecimento e informação, da 

diversidade sócio-espacial do território municipal; concepções estas que 

estimularam a elaboração de políticas públicas, em áreas temáticas prioritárias 

de atuação integrando políticas de Saúde e Assistência Social, Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer, Segurança Municipal e Cidadania, Saneamento 

Ambiental, Habitação, Gestão Ambiental, Mobilidade e Acessibilidade, 

Desenvolvimento Econômico em Base Sustentável e Modernização 

Administrativa.  

Para assegurar essa estratégia de desenvolvimento o PPA apresenta 08 

(oito) Programas, sendo 06 (seis) Programas Temáticos do Poder 

Executivo, definidos a partir da multissetorialidade e da transversalidade na 

execução das políticas públicas, e 02 (dois) Programas de Manutenção da 
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Administração do Poder Executivo e do Poder Legislativo (Câmara 

Municipal de Belém - CMB). Como atributos dos Programas Temáticos têm-se: 

Indicadores (a), Objetivos (b), Órgão Responsável (c), Metas (d) e Ações – 

Projetos/Atividades (e). 

Estes programas foram concebidos na visão multissetorial e transversal, 

como princípio fundamental na maximização dos resultados e na 

economicidade dos recursos em busca do desenvolvimento municipal em base 

sustentável, visando à redução da pobreza na melhoria da distribuição de 

renda, aliada à preservação e ao desenvolvimento socioambiental, que é a 

base da construção teórica deste PPA. 

Destaca-se a importância deste Modelo que dá ênfase a Gestão por 

Resultado, que tem por desafio a ação de planejar, executar, monitorar e 

avaliar os Programas, de forma organizada e sistêmica, buscando que o 

Município se torne mais ágil e mais preparado para responder às demandas da 

sociedade, potencializando a arrecadação das receitas e operações de crédito, 

ou uso desses recursos e o efeito da aplicação destes nas prioridades 

selecionadas para a melhoria das condições de vida da população. Para tanto, 

os gestores públicos, peças fundamentais, assumem a missão de 

empreendedor responsável, comprometidos com a Gestão por Resultado e 

legitimadas com a sociedade, traduzida no slogan do Plano “BELÉM CRIATIVA 

– Belém do Bem”. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

 

4 
 

INTRODUÇÃO 

A construção e a consolidação de um modelo de desenvolvimento 

econômico, social e ambiental orientado pela inclusão social é o resultado mais 

tangível dos esforços de implementação das políticas públicas que 

caracterizaram o Município no período recente. 

Os desafios para o momento atual remetem tanto à consolidação dos 

direitos conquistados quanto ao aperfeiçoamento das políticas públicas na 

busca pela melhor distribuição das oportunidades e do acesso a bens e 

serviços públicos de qualidade por toda a população. 

Dando sequência a este modelo de desenvolvimento, o PPA 2018 - 

2021 define as escolhas estratégicas para atender às novas demandas de uma 

sociedade que, em constante movimento, se transforma e evolui frente aos 

fenômenos sociais e cenário econômico vigentes. 

Para enfrentar esses desafios e aproximar ainda mais as políticas 

públicas da realidade e anseios da sociedade, foram empreendidas ações com 

a finalidade de aprimorar tanto o próprio PPA quanto o seu processo de 

construção, fortalecendo seu caráter de espaço institucional de participação da 

sociedade civil. 
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BREVE ANÁLISE DO PLANO PLURIANUAL 

PPA 2014 - 2017 

Por meio do Plano Plurianual 2014 – 2017 a Gestão Municipal, 

embasada na metodologia adotada pelo Governo Federal, promoveu uma 

mudança conceitual na elaboração do planejamento de médio prazo 

contrapondo os modelos adotados em PPA’s anteriores que integravam plano, 

orçamento e gestão, com o objetivo de proporcionar um caráter mais 

estratégico ao Plano Plurianual. As adequações foram promovidas sob a 

justificativa de que o instrumento havia sido incorporado à lógica orçamentária 

sendo incapaz de orientar decisões estratégicas e comunicar de forma efetiva 

as políticas públicas desenvolvidas. 

O PPA 2014 – 2017, apesar de estabelecer uma linguagem mais 

acessível à sociedade, é marcado por impressões conceituais e opções 

metodológicas que o distanciaram de um efetivo instrumento de planejamento 

e gestão por resultados, aproximando-se mais de um painel de políticas, muito 

em virtude do exíguo tempo de elaboração que não permitiu à equipe técnica 

municipal o treinamento adequado à nova metodologia e a incipiente 

instrumentalização do mesmo na verificação do alcance das ações realizadas 

por meio de mecanismos de monitoramento e avaliação, destacando assim a 

fragilidade na responsabilização do agente gestor devido a ausência de um 

sistema integrado de informações municipais. 

Os PPA’s anteriores adotaram como modelo para toda administração o 

Programa Finalístico como unidade de gestão na intenção de promover a 

integração entre plano e orçamento com objetivo de organizar a gestão 

municipal com foco nas ações executadas pelos órgãos finalísticos 

responsáveis pelos programas. Apesar de haver uma definição clara da 

responsabilização acerca da gestão do programa e das ações propostas, o 

planejamento governamental e a coordenação dos investimentos e ações 

prioritárias basearam-se integralmente no controle de fluxo orçamentário e 
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financeiro com foco nos indicadores de eficácia, prejudicando a avaliação do 

alcance das políticas públicas com resultados de efetividade em benefício 

direto à população devido a ausência de um sistema de informações integrado, 

situação que perdura nos dias atuais. Assim, o protagonismo do planejamento 

estratégico como instrumento prévio e necessário a elaboração do PPA a partir 

da identificação de dimensões estratégicas e visão de futuro como marcos 

lógicos de atuação governamental em resposta a uma problemática ou 

demanda social, foi perdendo sua importância ao longo do tempo. 

Neste sentido, a Secretaria Municipal de Coordenação Geral do 

Planejamento e Gestão – SEGEP, enquanto órgão que planeja, avalia e apoia 

a formulação de políticas públicas, passou a exercer somente a coordenação 

dos investimentos estratégicos e o acompanhamento da execução física e 

financeira, sem, contudo alterar sua atribuição de coordenar a elaboração e a 

gestão do PPA enquanto instrumento de planejamento. 

Esse contexto político-institucional reduziu a ascendência da SEGEP 

sobre os órgãos setoriais, o que fez com que os processos sob sua 

responsabilidade relacionados à gestão do PPA deixassem de mobilizar os 

tomadores de decisão e passassem e serem vistos como meramente 

burocráticos. Portanto, a avaliação dos programas de governo foi transferida 

integralmente para os órgãos executores, sem que os mesmos tivessem 

recursos humanos (técnicos) e orçamentários, e capacidade gerencial para 

monitorar e aferir o alcance do que foi realizado. 

Deste modo, surgiu um grande desafio para a elaboração do PPA 2014 

– 2017: reposicionar o protagonismo do Plano Plurianual como instrumento 

estratégico relacionado a decisões políticas, visto que a instituição responsável 

pela sua coordenação estava afastada do ciclo de gestão, das estruturas de 

planejamento dos órgãos setoriais e do âmbito decisório da Gestão Municipal. 

Assim, em 2013, o Governo Municipal decidiu por romper com a estrutura 

vigente de PPA’s anteriores que apontavam excessiva rigidez valorizando-o 
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mais como instrumento de controle dos gastos públicos do que orientador das 

prioridades orçamentárias. Os programas finalísticos enquanto unidades de 

gestão foram redefinidos como Programas Temáticos a partir da adoção de um 

processo de planejamento onde é declarada a Visão de Futuro (onde se quer 

chegar), norteando as principais linhas de atuação governamental, 

considerando primordial a transversalidade e a multissetorialidade como 

princípios das políticas públicas. 

 A Lei nº 9.026/2013 que instituiu o Plano Plurianual 2014 – 2017 

organiza a atuação governamental por meio de Programas Temáticos e 

Programas de Gestão, Manutenção da Administração. 

O Programa Temático expressa e orienta a ação governamental para a 

entrega de bens e serviços à sociedade, ou seja, o programa deixa de 

organizar a ação governamental para a resolução de um único problema ou 

atendimento de uma única demanda relacionada a uma política pública e passa 

a agregar, em diretrizes estratégicas de atuação, diversas áreas do setor 

público que concorrem para  o alcance de um mesmo objetivo considerando a 

transversalidade e a multissetorialidade na execução e implantação de 

projetos, como por exemplo Educação e Cultura, Educação e Esporte, Saúde e 

Esporte, Assistência Social e Saúde, dentre outros. Enquanto o Programa de 

Gestão, Manutenção da Administração reúne ações orçamentárias destinadas 

ao apoio, gestão e manutenção da administração pública e da atuação 

governamental. 

 Aos Programas Temáticos estão associados 6 atributos: Valor Global, 

Indicadores, Objetivo e Órgão Responsável, Metas e Iniciativas. 

O Programa Temático ao estabelecer o recorte por temas de política 

pública obedece à lógica da Função Orçamentária, podendo ser traduzido 

como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor 

público, refletindo a competência institucional do órgão. Ao estabelecer a 

responsabilização compartilhada como princípio, o PPA vigente não esclarece 
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quais os atores envolvidos, visto que estes vinculados ao Objetivo, sendo que o 

órgão responsável por estes, devem informar sobre o andamento das Metas e 

Iniciativas executadas por mais de um órgão. Portanto, a não definição dos 

órgãos responsáveis pela execução do programa, inviabilizou a mobilização de 

esforços e insumos para o alcance dos objetivos e atingimento de metas, e 

consequentemente o monitoramento e avaliação das ações executadas. 

O Valor Global é uma estimativa dos recursos orçamentários 

necessários para a implementação do programa no período do plano e o 

indicador é uma referência que caracteriza uma situação e permite o seu 

monitoramento e avaliação.  

O Indicador, enquanto instrumento fundamental de avaliação de 

políticas públicas teve pouco alcance de resultados, salvo nos casos onde os 

valores são aferidos por sistemas federais, caso da Educação, Saúde e 

Assistência, devido à ausência de uma definição clara do agente responsável 

pela sua aferição, uma vez que o mesmo está relacionado ao programa, que 

não possui órgão responsável pela sua execução. Outro entrave configura-se 

na quantidade de indicadores no plano. O PPA conta com 50 indicadores 

distribuídos nos 12 programas temáticos. Por ser um número muito grande, 

dificulta a aferição e a avaliação da política pública. Muitos, ainda, não são 

indicadores de resultados, mas de processo, os quais medem a alocação de 

insumos e representam o resultado de ações mais específicas.  

Por não apresentar índice de referência e índice desejável a ser 

alcançado ao final de vigência do plano, o Indicador foi abandonado para 

avaliar se as estratégias propostas e implantadas alcançaram o objetivo fim, se 

mereciam correção, sendo, portanto, ineficaz para o monitoramento e avalição. 

O Objetivo expressa “aquilo que se quer”, “o que deve ser feito” e a 

situação a “ser alterada”. O conceito dificulta a flexibilização daquilo foi 

planejado, pois já indica o “como fazer”, não permitindo a atualização contínua 

das estratégias de atuação e com forte tendência a valorizar os meios. 
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Com relação à Meta podemos identificar duas abordagens conceituais 

distintas que guardam uma considerável imprecisão. Uma apresenta a meta 

como expressão direta da ação governamental, ressaltando a necessidade de 

não confundi-la com o produto, ou também chamada de Meta Qualitativa; e 

outra associada à possibilidade de se aferir a avaliar um resultado da politica 

pública, denominada Meta Quantitativa, facilmente confundida com Ação. Outra 

dificuldade que importa para o monitoramento e avaliação foi a decisão de 

identificar a Meta para o período de vigência do PPA, não distribuindo-a ao 

longo dos anos, prejudicando a medição do que realmente foi atingido quando 

da execução das ações.  

 A Iniciativa declara as entregas de bens e serviços à sociedade, sendo 

o atributo mais próximo à execução de políticas públicas, estabelecendo 

relação direta com a Lei Orçamentária. Este atributo não foi totalmente 

absorvido pela equipe técnica quando da elaboração do PPA 2014 – 2017, 

uma vez que em sua definição conceitual confunde-se com o conceito de Ação 

Orçamentária enquanto operação da qual resultam produtos (bens ou serviços) 

que contribuem para atender um objetivo de um programa, podendo ser 

comparadas com as ações finalísticas descritas em PPA’s anteriores. 

A entrega de bens e serviços constitui uma das etapas para o 

atingimento dos Objetivos, não representado o fim almejado. Assim, as 

entregas definidas como Iniciativas não contribuem para alterar a realidade e 

melhor a qualidade de vida da população uma vez que, assim como as Metas, 

não foram anualizadas, inexistindo qualquer parâmetro para o monitoramento e 

avaliação, previsto apenas para o fim do ano de 2017. 

A ausência de um sistema integrado de informação é fator agravante 

para o processo de avaliação do Plano, comprometendo todo o ciclo de 

planejamento governamental, uma vez que a rotina para acompanhamento da 

evolução do PPA é inexistente, havendo apenas sistema de acampamento da 

execução física das ações orçamentárias por meio do Sistema GIIG.  
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Quando da elaboração do PPA vigente ainda no ano de 2013, foram 

definidos módulos distintos de Planejamento, Monitoramento e Avaliação. 

Contudo, a empresa responsável pela manutenção do sistema GIIG não deu 

continuidade ao processo de implantação dos módulos, tornando o 

acompanhamento do PPA uma tarefa operacional complexa e burocrática, por 

isso mesmo menos confiável e incipiente na identificação de desvios e 

restrições quanto a subsidiar a tomada de decisão pelo gestor. 

A ausência de um Modelo de Gestão e a indefinição da responsabilidade 

institucional relativas à execução dos programas temáticos, avaliação dos 

Indicadores, Metas atingidas e Objetivos alcançados, prejudicou as atribuições 

específicas dos Núcleos Setoriais de Planejamento – NUSP’s, enquanto 

unidades responsáveis pelas orientações técnicas e metodológicas 

relacionadas à condução do Plano. Sem a definição de uma estrutura de 

gestão do planejamento, os NUSP’s ficaram submetidos integralmente ao 

arranjo administrativo de cada órgão, perdendo o espaço nos processos de 

decisão, uma vez que ficaram restritos ao acompanhamento orçamentário, o 

que favoreceu a departamentalização das metas e a ausência de uma 

coordenação de esforços.  

A ausência de institucionalidade do Ciclo de Planejamento aliada ao fato 

de que o PPA 2014 – 2017 não atribui responsabilização pelo atingimento de 

Metas e Iniciativas, inviabilizou a coordenação multissetorial e a 

transversalidade de atuação do poder público na resolução de uma demanda 

social e, consequentemente, a medida de aferição do alcance das ações 

enquanto resultados efetivos na melhoria da condição de vida do cidadão.  

A elaboração do PPA 2014 - 2017 se deu em um ambiente adverso, de 

contínua desvalorização do instrumento e perda de protagonismo do órgão 

responsável pela sua elaboração no ambiente político-decisório do Governo 

Municipal. Uma série de mudanças foi promovida na estrutura e no modelo de 

gestão do Plano, na tentativa de torná-lo mais estratégico e afastá-lo da rigidez 
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da estrutura orçamentária e, com isso, voltar a mobilizar os tomadores de 

decisão.  

Destacamos como importante avanço no PPA 2014 - 2017 a decisão de 

promover a desvinculação da estrutura orçamentária, que permitiu a superação 

do entrave metodológico de que uma ação só gera um produto. De fato, a 

liberdade para declarar metas sem a associação direta com uma única ação do 

orçamento permite uma melhor focalização no que deve ser feito, e não como 

financiar a ação governamental, apesar da complementariedade entre as 

decisões. Essa desvinculação, contudo, poderia ter preservado a figura do 

programa como unidade de gestão, como forma de fortalecer a integração 

entre plano, orçamento e gestão. 

A decisão de aproximar-se do discurso político, em detrimento de um 

rigor técnico-metodológico, moldou um plano com consideráveis imprecisões 

conceituais e sem definição de um modelo de gestão. Dentre as fragilidades do 

PPA 2014 – 2017, a mais importante é a ausência ou indefinição de itens 

gerenciáveis, tais como: 1. Aonde quer chegar: os objetivos não possuem 

indicadores e não foram estabelecidos índices a serem atingidos para os 

indicadores vinculados aos programas temáticos; 2. O que fazer: as metas 

foram definidas apenas para o fim do plano, sem um planejamento anual de 

realizações; 3. Quem vai fazer: não há definição de responsabilidades pelo 

atingimento dos objetivos e realização das metas e iniciativas; 4. Como 

monitorar e avaliar: não há definição de parâmetros anuais para os atributos 

do plano, não há definição de instâncias e atores a serem envolvidos na gestão 

e o acompanhamento da execução orçamentária está previsto em 

periodicidade bimestral. 

Diante do exposto e comentado, cabe à elaboração do Plano Plurianual 

2018 – 2021 uma redefinição de conceitos a ajustes metodológicos para 

melhor adequação ao que se quer alcançar enquanto cidade e uma 

reestruturação do Modelo de Gestão do plano a partir da efetividade de um 
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Sistema Integrado de Informações Municipais que subsidie o Sistema Municipal 

de Planejamento e Gestão – SIPLAG conforme orientações do Art. 194 da Lei 

nº 8.655/2008 que instituiu o Plano Diretor do Município de Belém. 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PLANO PLURIANUAL 

O controle das ações de governo pela sociedade é a forma mais efetiva 

de impulsionar as mudanças que o município necessita. A importância da 

participação social nas decisões e atividades desenvolvidas pelo governo se 

constitui em relevante instrumento de interação, o que possibilita o 

aperfeiçoamento das políticas públicas e contribui para a prática da 

responsabilidade compartilhada.  

Em face disto, tornou-se condição prioritária e um dos objetivos da 

participação social na construção do PPA o debate com a sociedade sobre as 

prioridades e a consistência estratégica dos investimentos e a seletividade dos 

programas a serem implementados no período 2018-2021.  

Para tanto, foi garantido pela Gestão Municipal, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão – 

SEGEP, a participação e a interação da sociedade na elaboração do PPA 

2018-2021, por meio da realização da Consulta Pública on line e de Audiências 

Públicas, das quais participaram os movimentos sociais, entidades e 

associações de classe, representantes da Câmara Municipal de Belém – CMB, 

gestores e técnicos de órgãos e entidades da Administração Municipal e 

diversos segmentos da sociedade civil organizada para que o governo pudesse 

ouvir a sociedade sobre as suas necessidades e demandas e sobre os rumos 

estratégicos do planejamento e do desenvolvimento de Belém.  

   A Consulta Pública on line e as Audiências Públicas totalizaram a 

participação de 450 pessoas. Destes, 90% correspondem à participação 

presencial e somente 10% participaram da consulta em meio digital. 
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A Consulta Pública on line foi destinada à população por meio do 

endereço eletrônico www.belem.pa.gov.br/ppa2018 durante o período de 10 a 

23 de junho de 2017. Esta Consulta Pública disponibilizou à sociedade o 

Planejamento Municipal, conteúdos relacionados ao processo de formulação 

do PPA 2018 – 2021, conceitos e metodologia adotados, cronograma e etapas 

de elaboração, além de um canal de participação no qual foi possível o envio 

de sugestões de cidadãos, representantes de entidades civis, de órgãos 

públicos e de Organizações não Governamentais, as quais foram apreciadas 

pelos órgãos e entidades dos Poderes constituídos.  

Do total de participantes, 64% corresponderam a homens e 36% de 

mulheres, sendo 67% representantes da sociedade civil e 33% da 

administração pública. Das propostas levantadas, 33,3% corresponderam ao 

eixo Saneamento Ambiental, Habitação e Mobilidade Urbana, 26% foram feitas 

ao eixo Trabalho, Emprego e Renda, e 16,7% contribuições forma feitas no 

eixo Segurança Pública e Cidadania. Os bairros com maior índice de propostas 

e/ou participação foram: Nazaré, Batista Campos, Pedreira, Marco, Curió-

Utinga, Campina de Icoaraci, Mangueirão, Guamá, Telégrafo, Cidade Velha e 

Marambaia. 

A primeira Audiência Pública ocorreu no dia 05 de junho de 2017 na 

sede da Fundação Escola Bosque Prof. Eidorfe Moreira – FUNBOSQUE, 

voltada às representações e moradores da região insular do Distrito de Outeiro 

(DAOUT) e de Mosqueiro (DAMOS), e do Distrito de Icoaraci (DAICO). A 

segunda Audiência Pública, realizada em 09 de junho de 2017 ocorreu na sede 

da Fundação Cultural do Pará (FCP/CENTUR), atendendo os segmentos 

sociais e residentes da porção continental do Município, englobando residentes 

dos Distritos de Belém (DABEL), Guamá (DAGUA), Sacramenta (DASAC), 

Entroncamento (DAENT) e Bengui (DABEN).     

As audiências tiveram início às 08:00 horas com término às 13:00 horas 

tendo por dinâmica a apresentação da Base Conceitual e Metodológica do PPA 

http://www.belem.pa.gov.br/ppa2018
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2018 – 2021 “BELÉM CRIATIVA – Belém do Bem” e do Diagnóstico Econômico 

do Município de Belém.  

Após as apresentações, os participantes devidamente credenciados 

foram conduzidos aos Grupos de Trabalho - GT de sua livre escolha, sendo 

estes: (a) GT 01 - Saúde, Assistência e Segurança; (b) GT 02 – Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer; (c) GT 03 – Saneamento Ambiental, Habitação e 

Mobilidade Urbana; (d) GT 04 – Trabalho, Emprego e Renda. Nos grupos de 

trabalho os participantes receberam texto base referente às políticas 

trabalhadas por eixo e perguntas orientadoras que foram utilizadas para 

estimular a participação oral da sociedade com a proposição de sugestões e 

soluções conjuntas para o desenvolvimento da cidade. 

As Audiências Públicas apresentaram perfil equilibrado de participantes, 

sendo 52% de mulheres e 48% de homens. Em ordem decrescente de número 

de participantes por temas, temos: GT – 01: Saúde, Assistência e Segurança 

(30%), GT – 03: Saneamento Ambiental, Habitação e Mobilidade Urbana 

(29%), GT – 02: Educação, Cultura, Esporte e Lazer (24%) e GT – 04: 

Trabalho, Emprego e Renda (17%).   

Das 188 propostas levantadas, 56 (29,8%) foram relacionadas ao GT – 

02: Educação, Cultura, Esporte e Lazer, mesmo número de propostas do GT – 

03: Saneamento Ambiental, Habitação e Mobilidade Urbana, seguidas de 50 

proposições (26,6%) do GT – 01: Saúde, Assistência e Segurança e 26 

(13,8%) relacionadas ao GT – 04: Trabalho, Emprego e Renda. 

CONTEXTUALIZAÇÃO MUNICIPAL DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

O Município de Belém integra a Região Metropolitana de Belém – RMB, 

possuindo extensão territorial de 1.059,458 km2 ou 505 km² (excluindo-se a 

massa de água), sendo que 34,6% deste é formado pela região continental e 

65,4% corresponde ao conjunto de 39 ilhas distribuídas ao longo do estuário do 
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Rio Pará e Rio Guamá que formam a Baía do Guajará, conferindo ao Município 

uma caracterização peninsular.  

Figura 01: Limites Territoriais do Município de Belém e Região Metropolitana. 

 

 

O Município de Belém possui 1.446.042 habitantes (IBGE, estimativa 

2016), o que representa 60% da população de toda a Região Metropolitana de 

Belém – RMB. É o munícipio mais populoso do Estado do Pará, 2ª cidade mais 

populosa da Região Norte, 12ª entre as capitais e 12ª do Brasil em 2016. Isso 

se reflete também na taxa de urbanização do Município, a qual atinge cerca de 

99,14% (IBGE/Cidades, 2016).  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM1 revela que 

entre 1991 e 2010, o Município de Belém teve um incremento no seu IDHM de 

32,74%. Dessa forma, Belém possui o maior IDHM (0,746)2 entre os municípios 

                                                           
1 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores de 

três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. 
Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. 

2 De acordo com o IDHM/PNUD, a faixa de desenvolvimento considerada alta situa-se entre 0,7 e 0,799. 
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paraenses e ocupa a 628ª posição em relação aos 5.570 municípios 

brasileiros. (ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO BRASIL, 2013). 

Apresenta densidade demográfica de 1.364,89 hab/km2 (IBGE, 

estimativa 2016). Configura-se como uma península, dividida em 8 Distritos 

Administrativos que funcionam como unidade de planejamento territorial, os 

quais se subdividem em 71 bairros. 

O Município é entrecortado por cursos d’água e canais retificados que 

compõem 14 Bacias Hidrográficas, conferindo uma característica ambiental de 

várzea, estando em algumas localidades, na cota de 04 metros abaixo do nível 

do mar, sujeito a inundações periódicas quando da ocorrência de maré alta. 

Dada sua configuração física, o Município ainda apresenta ambientes naturais 

preservados a despeito de um processo histórico de crescimento urbano 

desordenado, com melhor infraestrutura concentrada na porção continental, 

principalmente, nos bairros centrais, marcadamente dotados de bens e 

serviços públicos.  
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Figura 02: Bairros e Distritos Administrativos do Município de Belém. 

 

O cenário que se apresenta para o crescimento da economia municipal 

nas próximas décadas exige ações de governo tecnicamente consistentes e 

politicamente viáveis para potencializar projetos, reduzir a pobreza e a 
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desigualdade, a partir da adoção de um modelo econômico apoiado na 

inovação tecnológica que priorize a preservação ambiental, na geração de 

trabalho, emprego e renda e na ampliação do acesso à saúde, assistência, 

educação, cultura, esporte e lazer. 

Neste contexto, a Gestão Municipal deve ser capaz de implantar ações 

que estimulem o desenvolvimento da economia local articulado com a melhoria 

dos índices de qualidade de vida da população, o que pressupõe a 

conservação do ecossistema regional, o fortalecimento das atividades 

produtivas e comerciais locais, o incentivo a novas formas de uso sustentável 

dos recursos naturais e à promoção de processos que permitam o melhor 

aproveitamento do potencial turístico do Município, na promoção do bem 

comum, com justiça e equidade, fortalecendo as noções de cidadania no 

presente e para o futuro, por uma “Belém Criativa, uma Belém do Bem”. 

 

SAÚDE PÚBLICA 

A política pública de saúde de Belém é promovida a partir de ações 

estratégicas para a qualificação das práticas gerenciais do Sistema Único de 

Saúde – SUS e fortalecimento da Gestão.  

Ao longo dos últimos quatro anos, as ações de promoção à saúde vêm 

se intensificando, por meio da efetivação de políticas de saúde especificas para 

a mulher, criança, homem, pessoa com deficiência, pessoa idosa; na atenção 

psicossocial, saúde bucal; no combate às DSTs/AIDS e hepatites virais; e na 

implantação de políticas nutricional e de humanização no atendimento, 

objetivando a qualidade de vida dos usuários do Sistema Municipal de Saúde, 

a priorização da atenção básica e o combate às causalidades dos agravos à 

saúde. 

Atualmente, a Rede SUS do Sistema Municipal de Belém é composta 

por 254 estabelecimentos de saúde cadastrados no Sistema de Cadastro 
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Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES e na Gestão Pública 

Municipal, com 98,3% dos serviços em saúde implantados (SESMA, dados até 

out./2016).  

A Rede possui 22 hospitais, com um total de 2.613 leitos SUS, dos quais 

estão sob a responsabilidade da Gestão Municipal os 2 (dois) Hospitais de 

Pronto Socorros Municipais (HPS do Guamá e HPS Mário Pinotti - HPSMP) e o 

Hospital Geral (Distrito de Mosqueiro – DAMOS). A rede opera com 1 Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, possuindo 24 Unidades Móveis 

Pré-Hospitalar cadastradas e 21 unidades habilitadas em funcionamento, tais 

como: 16 ambulâncias, sendo 12 unidades de suporte Básico - USB’s, 4 

unidades de suporte avançado - USA’s, 1 Ambulancha e 4 motolâncias; 2 

Unidades de Pronto Atendimento – UPA (Distritos de Icoaraci – DAICO e da 

Sacramenta – DASAC); 46 Unidades de Saúde da Família - USF, 29 Unidades 

Básicas de Saúde - UBS e 10 Casas Especializadas. 

O Município possui 112 Equipes da Estratégia Saúde da Família - ESF 

em atividade, das quais 108 se encontram cadastradas no SCNES, com 97 

ESF habilitadas no sistema e 9 Equipes de Saúde Bucal habilitadas, 8 destas 

implantadas e em funcionamento, e outra em obra. Possui ainda, 11 Núcleos 

de Apoio à Estratégia Saúde da Família - NASF sendo 10 credenciados e 

habilitados pelo Ministério da Saúde - MS, cobrindo 6 distritos administrativos 

(DAMOS, DAICO, DABEN, DAENT, DASAC e DAGUA), 1 Equipe de 

Consultório na Rua, 2 Equipes Multidisciplinar de Atendimento Domiciliar - 

EMAD e 1 Equipe Multidisciplinar de Apoio - EMAP. A rede conta com 709 

agentes comunitários de saúde e 897 agentes de combate as endemias. Os 

serviços da atenção básica em saúde alcançam 38,7% de cobertura 

populacional (SESMA, dados até out./2016). 

Em quatro anos, a taxa de mortalidade infantil em Belém caiu 23%. Em 

2013, 395 crianças morreram antes de completar um ano de vida, equivalente 

a uma taxa de 18 mortes a cada mil nascidos vivos. Enquanto que, em 2015 
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ocorreram 324 óbitos, com taxa de 15 mortes a cada mil nascidos vivos. 

(Figura 03). Até agosto de 2016, a taxa de mortalidade infantil foi de 14 óbitos a 

cada mil nascidos vivos, apontando uma tendência de redução neste indicador. 

 
Figura 03: Taxa de Mortalidade infantil em residentes de Belém por mil 
Nascidos Vivos - 2013 a 2016. 

 

Fonte: SIM/DIAES/DEVS/SESMA. 
Nota: Dados de 2016, considerou-se mês de competência janeiro a agosto/2016, sujeitos a 
retificação. 

 

Com relação ao comportamento da mortalidade infantil por componentes 

neonatal, observa-se que o grupo neonatal precoce concentra o maior número 

dos óbitos em todo o período analisado. Em 2015, 49% dos óbitos infantis dos 

residentes de Belém pertencem a este grupo. Contudo, houve uma redução da 

ordem de 17,95% em 2015 em relação a 2013 (Figura 04).  

Figura 04. Mortalidade infantil por componente Neonatal em residentes 

de Belém, de 2013 a 2016. 
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Fonte: SIM/DIAES/DEVS/SESMA. 
Nota: Dados de 2016. Foram considerados os meses das competências janeiro a 
agosto/2016, sujeitos à retificação. 

 

Alguns fatores foram essenciais para a redução da taxa, como o foco na 

atenção primária de saúd,e com a reforma e o reaparelhamento das Unidades 

Básicas de Saúde e do HPSM Mário Pinotti, maior assistência às gestantes a 

partir da estratégia da Rede Cegonha que propiciou uma série de cuidados 

para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção 

humanizada na gravidez, no parto e no puerpério, bem como a implementação 

de ações integradas que asseguram às crianças o direito ao nascimento 

seguro, ao crescimento e desenvolvimento saudáveis; além da ampliação na 

cobertura de imunização. Soma-se a estes fatores, o trabalho desenvolvido 

pela Vigilância Epidemiológica por meio da crescente investigação dos óbitos. 

A taxa de mortalidade revela o impacto das condições socioeconômicas 

da área geográfica de referência do recém-nascido. Quanto mais desenvolvida 

for uma região, mais a mortalidade se relaciona a causas endógenas. Nas 

regiões menos desenvolvidas, além das causas endógenas, acrescentam-se, 
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de forma determinante, as causas exógenas, entre elas a desnutrição e as 

doenças infecciosas e respiratórias. Dessa forma, o desafio da política de 

saúde presente no PPA configura-se em ações e serviços com foco na 

diversidade das realidades regionais, por meio da atuação em rede, do 

referenciamento entre os níveis de atenção e o direcionamento para a 

equidade na oferta dos serviços. 

No período de 2010 a outubro de 2016 ocorreram importantes avanços 

no controle da incidência de Dengue em Belém. Ao longo dos anos de 2010 a 

2014 a taxa da doença apresentou sucessivos declínios, passando de 185 

casos, em 2010, para 24 casos a cada cem mil habitantes, em 2014. A taxa de 

incidência apresentou aumento em 2015, 96 casos a cada cem mil habitantes, 

voltando a apresentar sinais de queda em 2016, onde o indicador foi de 42 

casos a cada cem mil habitantes. A melhoria das atividades de controle 

vetorial, associado à educação em saúde, mobilização social, assistência 

precoce e manejo clínico adequado aos casos (Figura 05), contribuiu 

sobremaneira para a redução do número de pessoas confirmadas com a 

doença. 

A Vigilância Epidemiológica monitora o agravo nos casos de Dengue por 

meio da investigação de todos os casos suspeitos notificados, realização de 

exame específico para o diagnóstico da doença, busca ativa de casos 

suspeitos nos Hospitais e Prontos-Socorros, atividades de educação em saúde, 

dentre outras.  
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Figura 05: Taxa de Incidência de Dengue em Residentes do Município de 
Belém - 2010 a Outubro de 2016. 
 

 

Fonte: IBGE/SINAN / DEVS/SESMA      
Nota: Dados sujeito a alterações. 

 

Dessa forma, o comportamento da doença apresentou declínio no 

período de 2010 a agosto de 2016, tanto de casos notificados quanto de 

confirmados (Figura 06), com exceção do ano de 2015 onde houve um 

acréscimo. Isto reflete a sensibilidade dos profissionais de saúde em relação à 

suspeição da doença e a notificação da mesma, como também a intensificação 

das ações do combate às doenças realizadas pela vigilância em Saúde. 
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Na atenção básica, as ações de controle e prevenção de dengue têm 

que estar integradas às demais ações de saúde para evitar o agravamento ou 

situações de óbito pela doença. Belém apresentou 2 óbitos em 2015 e 1 óbito 

em investigação no 1º quadrimestre de 2016. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DE DIREITOS 

Na presente conjuntura, o Município de Belém apresenta um cenário 

que, apesar de demonstrar importantes avanços econômicos e sociais, traz em 

seu bojo significativas preocupações que solicitam do Executivo Municipal 

intervenções eficientes e eficazes para atender às necessidades básicas da 

população que vivenciam, no cotidiano, situações de vulnerabilidade e risco 

pessoal e social, bem como de violações de direitos. 

 

Figura 06: Número de Casos Notificados e Confirmados de Dengue em 
Residentes de Belém, 2010 a 2016. 
 

 

Fonte: SINAN/Dengue online/DEVS/SESMA      
Nota: Dados de 2016. Foram considerados os meses das competências de  janeiro a 
agosto/2016, sujeitos à retificação.         
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A Rede Pública de Proteção Social Básica conta com espaços físicos ou 

estrutura de suporte para o desenvolvimento de suas atividades, sendo 

composta por 12 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 01 

Centro de Convivência de Terceira Idade, o Programa de Inclusão Produtiva 

(PIP), a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a 

Coordenação do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico) e do Programa Bolsa Família (PBF). 

Nos 12 CRAS foram atendidos, entre os anos de 2013 e 2016, um total 

de 278.015 famílias, que receberam orientações gerais, atendimentos 

particularizados e em grupo, encaminhamentos para demais espaços 

socioassistencias e/ou rede intersetorial assim como a inserção nos serviços 

ofertados pelos CRAS (FUNPAPA, dados até out./2016).  

A gestão do CadÚnico e do PBF, realizada pela Central do Cadastro 

Único (CCU), apresentou de 2013 a agosto de 2016, um crescimento de 

aproximadamente 7%, passando de 154.696 para 165.603 famílias inseridas. 

Por sua vez o PBF registrou, no mesmo período, um acréscimo de 23%, 

saltando de 93.231 para 114.743 famílias. O percentual de famílias incluídas no 

CadÚnico que são beneficiárias do PBF cresceu, passando de 60% em 2013, 

para 69% até agosto de 2016 (Figura 07 e 08). 
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Figura 07: Número de Famílias Inscritas no CadÚnico e no PBF no município 
de Belém, 2013-2016. 
 

 
Fonte: SEVISA/NUSP/FUNPAPA, 2016. 
2016 - Acumulado até agosto. 
 
 
 
Figura 08: Percentual de Famílias Inscritas no CadÚnico que são Beneficiárias 
do PBF no município de Belém, 2013-2016. 

 
Fonte: SEVISA/NUSP/FUNPAPA, 2016. 
2016 - Acumulado até agosto. 
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A Proteção Social Especial de Média Complexidade volta-se ao 

atendimento e acompanhamento especializado e sistemático de famílias e 

indivíduos que vivenciaram violações de direitos, mas que mantêm os laços 

familiares e comunitários preservados. No quadriênio 2013 - 2016, foi realizado 

o atendimento especializado por meio de 5 Centros de Referência 

Especializado de Assistência Social  (CREAS), 02 Centros POP e 01 Centro 

Dia para Pessoas com Deficiência, que juntos atenderam um total de 11.512 

famílias (FUNPAPA, dados até out./2016). 

Outra medida importante relativa ao atendimento e encaminhamentos 

pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos (PAEFI), diz respeito à posição de frente exercida pela FUNPAPA na 

ação intersetorial “Pacto Belém pela Vida”.  

Implantado em 2014, o programa é direcionado ao combate do uso 

indevido de álcool, crack e outras drogas que, vinculado ao Programa Federal 

“Crack é Possível Vencer”, do qual o Município de Belém é signatário, sintetiza 

todas as ações locais para o enfrentamento desse grave fenômeno social. Até 

outubro de 2016, o programa atendeu 729 famílias, das quais 497 foram 

encaminhadas para comunidades terapêuticas e 232 para os Centros de 

Assistência Psicossocial (CAPS).  

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade garante o acolhimento 

às famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares e/ou comunitários rompidos 

ou extremamente fragilizados, garantindo-lhes proteção integral e acesso a 

demais direitos.  

Atualmente essa ação é efetivada por 2 serviços socioassistenciais: o 

Serviço de Acolhimento Institucional e o Serviço de Proteção em Situação de 

Calamidades Públicas e Emergências. No período de 2013 a 2016 foram 

atendidas cerca de 6.198 pessoas. 

Atenção especial foi direcionada à política de proteção da criança e do 

adolescente que durante o quadriênio 2013 e 2017, apresentou um avanço 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

 

28 
 

significativo a partir das atividades desenvolvidas em parceria com o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) com a implantação da Plataforma dos 

Centros Urbanos (PCU).  

Ao assumir o processo de implantação da PCU em Belém, a Prefeitura 

ratificou o compromisso da gestão municipal na adoção de um modelo de 

desenvolvimento inclusivo que reduza as desigualdades intraurbanas, que 

afetam a vida de crianças e adolescentes, promovendo ações na garantia dos 

direitos e melhor acesso à educação de qualidade, saúde, proteção, 

salvaguarda e oportunidades de participação. 

Para monitorar a evolução positiva da redução das desigualdades, a 

PCU adota 10 indicadores oficiais aferidos pela equipe técnica local de forma 

desagregada nos 8 distritos administrativos de Belém. Dentre os indicadores 

(ver Quadro 05, páginas 73 a 75) listamos aqueles que apresentaram os 

maiores avanços atestados para o período 2012 (ano base) e 2015 (término do 

2º Ciclo da PCU). 

Quadro 01: Desempenho positivos dos Indicadores da PCU no Município de 
Belém, período de 2012 a 2015. 

Indicadores 2012 2015 

Taxa de Mortalidade ao Nascer 12,4 10,9 

% de Nascidos Vivos em Gestantes com 7 ou mais Consultas 

Pré-Natais 
57,7 62,2 

Taxa de Homicídios entre Adolescentes de 10 a 19 anos 73,1 67,9 

Taxa de Mortalidade de Crianças e Adolescentes de 10 a 19 

anos por outras Causas Externas 
18,1 14,8 

Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino fundamental da 

Rede Pública 
18,4 13,5 

% de Crianças de 4 a 5 anos Matriculada na Educação Infantil 

na Rede Pública 
37,5 40,5 

% de Crianças Beneficiadas com o Benefício de Prestação 

Continuada – BPC que estão na Escola 
30,2 37,4 

Fonte: Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP, 2016. 

EDUCAÇÃO 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96, 

baseada no princípio do direito universal à educação para todos, estabelece a 

responsabilidade prioritária ao governo municipal pelo atendimento com 

qualidade à Educação Infantil, Ensino Fundamental regular e à modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Neste sentido, a política de educação, com base no Plano Municipal de 

Educação (PME), Lei nº 9.129/15, visa promover a melhoria da qualidade da 

educação com a ampliação do investimento, assegurando a qualidade e 

equidade no atendimento às necessidades de expansão; a valorização dos 

trabalhadores da educação; e o desenvolvimento da política de educação 

inclusiva, intensificando esforços para implementar e consolidar políticas 

educacionais e a elevação da qualidade do ensino escolar.  

Esses esforços são essenciais para a melhoria da qualidade de vida da 

população, para a superação de desigualdades sociais e educacionais e para a 

qualificação da força de trabalho. No período de 2013 a 2016, importantes 

avanços foram alcançados no atendimento à demanda por educação na Rede 

Municipal de Ensino da Educação Básica (RME), como a ampliação em 11% 

do quantitativo de unidades educacionais. Este acréscimo refletiu no avanço do 

número de matrículas para o atendimento da demanda educacional (Tabela 1). 

Tabela 01: Número de Alunos Matriculados por Modalidade de Ensino e Ano na 
RME, 2013 a 2016. 
 

Modalidade de Ensino 
Ano 

2013 2014 2015 2016 

Educação Infantil (creche e pré-escola) 17.898 18.530 18.891 19.909 
Ensino Fundamental 43.365 42.784 41.508 41.700 
EJA Fundamental 7.410 7209 6.610 6.563 
PROJOVEM 1.878 1.701 2.265 2.271 
Ensino médio 118 146 122 132 
EJA médio 

  
46 36 

Total  70.669 70.370 69.442 70.611 

Fonte: INEP-Microdados 2013, 2014, 2015 e 2016-MEC/Inep/Deed-Dados 
preliminares, 2016. 
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O Atendimento Educacional Especializado (AEE), realizado pelo Centro 

de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes (CRIE), pauta-se 

nos princípios de Inclusão Social atendendo aos alunos com deficiência e 

transtornos de aprendizagem por meio de ações pedagógicas que dão suporte 

à inclusão escolar como forma de investimento no potencial humano. 

O quantitativo de alunos AEE atendidos pela RME cresceu de 580 em 

2013 para 2.260 alunos no ano de 2016, um salto de aproximadamente 290%, 

resultado do investimento na ampliação do número de Salas de Recursos 

Multifuncionais (SEM), na qualificação do servidor da área educacional e na 

adoção de um currículo que evidencia o respeito à diversidade (Figura 09).  

 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) contribui para o 

crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 

rendimento escolar e a formação de práticas alimentar saudáveis dos alunos, 

desenvolvendo ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de 

refeições que cubram as suas necessidades nutricionais do alunado durante o 

período letivo. 

Atualmente são fornecidas alimentação em todas as modalidades de 

ensino para 74.260 alunos. Destes, 11.890 recebem complementação 

Figura 09: Número de Alunos Matriculados com Necessidades Educativas 
Especiais na RME, 2013 a 2016. 

 
Fonte: INEP – Microdados / Atendimento CRIE/DIED/SEMEC. 
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alimentar a partir da efetivação do Projeto Café da Manhã, destinado aos 

alunos que residem na região insular ou em áreas de orla que precisam se 

deslocar muito cedo para as unidades escolares. O projeto hoje está presente 

em 70 escolas (SEMEC, dados até out./2016).  

Complementando a qualificação das práticas educacionais, cerca de 

98% das escolas de ensino fundamental possuem bibliotecas escolares 

setoriais. Somente as unidades E. M. Teodor Badoti e E. M. Manuela Freitas 

ainda não possuem o equipamento por se encontrarem em fase de construção. 

De 2012 a 2016, novos espaços de leitura foram implantados e as demais 

unidades são atendidas pelo” Projeto Baú das Histórias”, que funciona como 

minibibliotecas itinerantes levedando o acervo bibliográfico às salas de aula 

como suporte didático ao currículo escolar. As unidade escolares contam ainda 

com salas climatizadas beneficiando um total de 5.821 alunos (SEMEC, dados 

até out./2016).  

Atualmente, 92% das escolas de ensino fundamental possuem quadra 

de esportes, proporcionando o direito à prática esportiva e lazer para as 

crianças e adolescentes, com grandes benefícios na qualidade de vida, 

sociabilidade, melhoria na educação e convívio com o próximo.  Também, 

foram realizados investimentos no transporte escolar com aquisição de 

bicicletas, ônibus e lanchas. 

Todo o investimento realizado na área educação, seja na ampliação e 

manutenção da rede física, na valorização dos servidores, nos processos de 

qualificação profissional e no atendimento integral às demandas da sociedade, 

quanto à destinação de vagas por modalidade de ensino, devem contribuir para 

uma educação de qualidade. Isso se traduz no desempenho do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  

Nos anos iniciais do ensino fundamental de 2007 a 2015, o índice vem 

sempre atingindo a meta ou se encontra acima do desempenho estadual e da 

meta nacional, o que mostra o empenho e o retorno dos investimentos 

realizados na ampliação e melhoria da educação municipal (Tabela 2).  
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Quanto ao IDEB dos anos finais (Tabela 3), a rede municipal de ensino 

esteve acima da meta nacional estabelecida para os anos de 2007 a 2011. No 

entanto, nos anos de 2013 e 2015, embora os índices tenham sido melhores 

que os da rede estadual, a notas situaram-se abaixo da meta estipulada, 

ratificando que, apesar dos investimentos realizados, o desafio é grande e o 

alcance de melhores notas deve considerar a totalidade da política 

educacional3. 

Tabela 02: IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental. 

 

Dependência 
Administrativa 

Ano 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Federal 
IDEB - 5,4 5,8 - 6,2 6,5 - - - 

Meta - - 5,6 5,9 6,1 6,4 6,6 6,8 7,0 

Estadual 
IDEB 3,1 3,0 3,8 4,1 3,7 4,3 - - - 

Meta - 3,2 3,5 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 

Municipal 
IDEB 3,0 3,4 3,9 4,4 4,1 4,6 - - - 

Meta - 3,1 3,4 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 

Público 
IDEB 3,2 3,2 3,8 4,2 3,9 4,4 - - - 

Meta - 3,2 3,6 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 
Fonte: INEP/MEC, 2016. 
Nota: Os resultados em destaque referem-se ao IDEB que atingiu ou superou a meta. 

 
Tabela 03: IDEB dos anos finais do ensino fundamental. 

Dependência 
Administrativa 

Ano 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Federal 
IDEB - 5,2 5,5 - 5,2 5,8 - - - 

Meta - - 5,3 5,5 5,8 6,1 6,3 6,5 6,7 

Estadual 
IDEB 3,1 2,9 3,0 - 2,9 3,1 - - - 

Meta - 3,1 3,2 3,5 3,9 4,3 4,6 4,8 5,1 

Municipal 
IDEB 3,1 3,2 3,5 3,7 3,8 4,0 - - - 

Meta - 3,1 3,3 3,6 4,0 4,3 4,6 4,9 5,1 

Público 
IDEB 3,1 3,0 3,1 - 3,1 3,3 - - - 

Meta - 3,1 3,3 3,6 4,0 4,3 4,6 4,9 5,1 
Fonte: INEP/MEC, 2016. 
Nota: Os resultados em destaque referem-se ao IDEB que atingiu ou superou a meta. 

                                                           
3 A escala do IDEB vai de 0 até 10, sendo a média 6 equiparável ao desempenho médio dos 

países da OCDE. 
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DIVERSIDADE CULTURAL 

A política pública de cultura deve ser entendida nas suas dinâmicas, 

simbólica, cidadã e econômica. Neste sentido, pauta-se para o fomento da 

produção cultural diferenciada, que reconhece o que é “único” em nossa 

formação social e valoriza o patrimônio histórico e artístico como bens comuns 

de acesso à população, incentiva as manifestações culturais e artísticas 

pertencentes à sociedade e integra preservação do patrimônio material e 

imaterial, refletindo no desenvolvimento da museologia interativa e dinâmica, 

no estímulo ao desenvolvimento do hábito da leitura; na implantação de 

projetos no segmento do audiovisual; na execução e apoio a eventos do 

calendário cultural do Município e na concessão de incentivos fiscais à criação 

de projetos culturais por meio da Lei Tó Teixeira, nas mais diferentes 

linguagens artísticas. 

Aí está o cerne da apropriação da Economia Criativa, na qual a política 

cultural deve ser apropriada como uma política social e econômica de combate 

a exclusão que contribui na diminuição dos índices de violência urbana ao 

reconhecer o cidadão enquanto sujeito cultural e atribui valor às manifestações 

artísticas próprias de nossa sociedade e o potencial econômico a elas 

agregado. 

É reconhecer o que nos “diferencia” enquanto potencialidade artística e 

econômica capaz de atrair investimentos, ampliar as redes e conexões 

tecnológicas, e gerar trabalho, emprego e renda. 

O direito de acessar bens e serviços culturais envolve mais do que 

entretenimento, trata-se de uma questão de cidadania. O acesso à cultura é 

formador, gera conhecimento e poder de crítica, fomenta o espírito criativo e 

incentiva novas formas de expressão, tornando o cidadão um agente ativo de 

transformação de sua realidade.  
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Exemplo disso são as ações museais desenvolvidas pelo Museu de Arte 

de Belém (MABE/FUMBEL). No período de 2014 a agosto de 2016, foram 

realizadas diversas exposições. Em parceria com o Instituto Brasileiro de 

Museus (IBRAM/MINC), o MABE/FUMBEL participou da 11ª (2013), 12ª (2014) 

e 13ª (2015) edição da Semana dos Museus que ocorre no mês de maio de 

cada ano, bem como das 7ª (2013), 8ª (2014) e 9ª (2015) edições da Primavera 

dos Museus realizada em setembro. De 2013 até agosto de 2016, o MABE 

recebeu um público total aproximado de 54.500 visitantes, com uma média 

aproximada de 1.240 pessoas/mês (FUMBEL, dados até out./2016).  

Concomitantemente a estas exposições, foi iniciado o inventário do 

acervo artístico e bibliográfico do museu e da Biblioteca Antônio Lemos, com 

inventariação de 1.680 peças pertencentes ao MABE; digitalização de 700 

fotografias e 1.300 obras fotografadas; além da aquisição de peças 

expográficas, tais como: Conjunto Maria Antonieta de sala de visitas formado 

por 10 peças; Conjunto de porcelana Capo Di Monti; Imagem de São José 

entalhada em madeira; obra da artista plástica paraense Maria da Conceição 

Câmara Cutrim - Concy Cutrim; e uma obra em tecido da artista Carla Beltrão. 

No incentivo ao livro e à leitura, a política pública é desenvolvida a partir 

das atividades implementadas pela Biblioteca Pública Municipal “Avertano 

Rocha” (BPMAR). Houve um avanço significativo na ampliação das atividades 

de atendimento ao público, de processamento técnico e da informação; nas 

atividades culturais de estímulo à leitura, tanto no espaço das bibliotecas como 

em ações externas demandadas pela comunidade, assim como em 

programações realizadas no Distrito de Icoaraci (DAICO) por meio da própria 

BPMAR e em Mosqueiro por meio da Biblioteca Pública Municipal Maria Lúcia 

Medeiros. O público atendido pelas bibliotecas totalizaram 131.573 usuários 

(FUMBEL, dados até out./2016).  

Desta forma, o PPA 2018 – 2021 traz em suas metas o fortalecimento de 

uma política pública que visa promover um ambiente cultural e artístico 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

 

35 
 

renovado, estimulando o respeito e a valorização às diversidades culturais de 

Belém e seus distritos, tendo como meta principal a concretização do Sistema 

Municipal de Cultura por meio da efetivação do Conselho Municipal de Políticas 

Culturais (CMPC), realizando fóruns setoriais e as conferências de cultura para 

o fortalecimento da política cultural em consonância com as diretrizes 

nacionais. 

 

ESPORTE E LAZER 

A política pública com intuito de promover inclusão social e a qualidade 

de vida da população é realizada em Belém por meio do acesso ao esporte e 

ao lazer, com convergência de ações intersetoriais e sociopedagógicas à 

população no resgate a sua identidade, respeito dos seus direitos e 

cumprimento dos deveres sociais. 

Deste modo, a Gestão Municipal atua no fomento ao desenvolvimento 

do esporte e lazer em projetos de alcance social que priorizam crianças, 

adolescentes, a juventude e a terceira idade em várias modalidades esportivas 

e linguagens artísticas. Neste contexto, estão inseridas pessoas com limitações 

físico-funcionais e as vitimadas por alto risco e/ou violência social, incluídas em 

programas institucionais de assistência, acompanhamento e recuperação 

socioeducativa, proporcionadas por instituições especializadas. 

O projeto “Escola de Esporte” contribui para a formação da criança, 

otimizando seus potenciais de aprendizagem, respeitando o desenvolvimento 

maturacional, cronológico, emocional, cognitivo e motor da criança, 

acompanhados por profissionais nas áreas de serviço social e psicologia, 

proporcionando a formação da criança em modalidades esportivas como 

atletismo, danças folclóricas, futebol de campo e salão, ginástica geral e 

artística, handebol, hidroginástica, judô, nado sincronizado e natação. 
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Estas atividades são realizadas em 12 espaços, totalizando 2.554 

participantes até outubro de 2016, sendo que em 2015 este número atingiu 

4.915 atendimentos, superando os 4.800 atendimentos de 2014 e os 4.000 

participantes inscritos em 2013, totalizando 16.269 crianças participantes do 

projeto (SEJEL, dados até out./2016).  

O projeto “Esporte sem Barreiras” promove a prática esportiva para 

pessoas com deficiência em 4 núcleos esportivos com diversas modalidades 

como basquete em cadeira de rodas, handebol em cadeiras de rodas, futsal de 

deficiente auditivo, futsal de deficiente visual e voleibol sentado.  

O projeto “Despertar na 3ª Idade” tem por objetivo garantir a participação 

do idoso em programas de atividades físicas, esportivas, sociais e de lazer, de 

forma regular, na expectativa da qualidade de vida e retardando as alterações 

associadas à idade, melhorando suas capacidades físicas, além de 

desenvolver ações de socialização, beneficiando um total de 3.023 idosos no 

período de 2014 a 2016. Em 2014 o projeto beneficiou 760 idosos/ano, 

passando para 1.322 em 2015, atingindo até outubro de 2016 um total de 941 

idosos/ano. 

O projeto “Saúde e Qualidade de Vida” atende ao público que frequenta 

as Academias ao Ar Livre implantadas nos logradouros públicos do Município. 

Nestes espaços as pessoas recebem orientações de condicionamento físico 

por professores especializados. Ao todo o município possui 23 Academias ao 

Ar Livre beneficiando 3.940 pessoas por dia em 2016. 

 

 

GESTÃO, ORDENAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA 

Apesar dos avanços promovidos pelo Estatuto das Cidades e pelo Plano 

Diretor do Município de Belém (Lei nº 8.655/2008), marcos regulatórios da 

política e da reforma urbana, com instrumentos urbanísticos que contribuem 
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para o ordenamento urbano, há um longo caminho a percorrer no sentido de 

melhorar a qualidade de vida da população na cidade de Belém, visto que 

instrumentos previstos no referido Plano precisam de urgente regulamentação 

para serem implementados,  ampliando o acesso à terra urbanizada.  

Portanto, é necessário combater os processos de esvaziamento de 

áreas consolidadas e providas de infraestrutura e serviços urbanos, bem como 

evitar a ocupação de áreas ambientalmente frágeis ou de preservação 

ambiental. Reconhecer as áreas irregulares como parte da cidade formal, 

provendo-as da infraestrutura e serviços urbanos básicos, bem como 

regularizando a posse das propriedades, é outro desafio constante ao 

planejamento e ordenamento urbano municipal. 

Outro recorte importante diz respeito à área de orla fluvial, tanto na 

região insular quanto na porção continental do Município. Estas áreas 

concentram parte significativa da população, notadamente, aquelas de menor 

poder aquisitivo e em situação de vulnerabilidade social, cabendo ao 

ordenamento territorial a definição dos usos adequados aos imóveis 

pertencentes à União, em parceria com a Secretaria do Patrimônio da União – 

SPU, delimitando zonas de domínio público e privado e recuperando espaços 

públicos já ocupados de modo a proteger populações assentadas nestes locais 

e promover a adequação ambiental desses espaços. 

A política habitacional, norteada pelo princípio de universalização do 

acesso à moradia, necessidade básica e indispensável para a sobrevivência e 

dignidade dos cidadãos, associa ao conceito de moradia a garantia de 

condições de habitabilidade, envolvendo aspectos como a qualidade da 

unidade habitacional, a segurança da posse da terra, a infraestrutura de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, coleta, tratamento e 

destinação dos resíduos sólidos; sistema viário (mobilidade e acessibilidade); 

disponibilidade de equipamentos urbanos e serviços, como transporte público 
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de qualidade, áreas de lazer e de convívio social com qualidade ambiental, 

segurança e oferta de trabalho, emprego e renda. 

O déficit habitacional da Região Metropolitana de Belém é de 84.525 

unidades, sendo 82.741 na zona urbana e 1.784 na zona rural, apresentando 

um total relativo de 13,4%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) e Pesquisa Nacional  por  Amostra  de Domicílios (PNAD) 

– 2013. Já em relação ao Município de Belém, conforme pesquisa “Déficit 

Habitacional Municipal no Brasil 2010” realizado em parceria entre Fundação 

João Pinheiro e Ministério das Cidades, o déficit habitacional é de 72.401 

moradias. 

Somado a este fator, há historicamente uma pressão popular por mais 

habitação, demonstrada por meio de ocupações desordenadas de terrenos 

públicos e particulares, e de espaços inadequados, como palafitas e 

construções em áreas sem a mínima infraestrutura para moradia, o que 

provoca um elevado nível de irregularidade imobiliária e fundiária no município. 

O Programa Municipal de Habitação VIVER BELÉM - Minha Casa Minha 

Vida, executado em parceria com o Minha Casa Minha Vida (MCMV) do 

Governo Federal, objetiva a produção de unidades habitacionais para famílias 

que ganham até R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais). O subsídio para 

estas famílias varia de acordo com a renda familiar e a prestação mensal é 

cobrada em 10 anos, não ultrapassando 5% da renda informada. A menor 

prestação do programa será de R$ 25,00 e só começarão a ser pagas após a 

entrega do imóvel.  

De 2013 a 2016 o programa inscreveu 85 mil famílias, o que supera o 

déficit habitacional para o município atestado em 2010 (SEHAB, dados até 

out./2016). 

Até o presente momento, o Programa VIVER BELÉM - Minha Casa 

Minha Vida contratou 10 empreendimentos, totalizando a construção de 9.072 

unidades habitacionais e equipamentos públicos. já tendo iniciado as entregas 

http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/216-deficit-habitacional-municipal-no-brasil-2010/file
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/216-deficit-habitacional-municipal-no-brasil-2010/file
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no exercício corrente. Essa é uma ação financiada e executada diretamente 

pela Caixa Econômica Federal, não se caracterizando como uma ação 

orçamentária no PPA. 

 Neste sentido, faz-se necessário suprir o déficit na área habitacional 

com a ampliação da capacidade financeira para investimento em novas 

moradias integrado a um programa de regularização fundiária nas áreas de 

interesse social com a promoção da melhoria das condições de habitabilidade, 

a requalificação dos imóveis e a urbanização dos assentamentos precários. 

Parte integrante da política habitacional, o Programa Municipal de 

Regularização Fundiária - Chão Legal promove a regularização de 

assentamentos urbanos consolidados, ocupados por população de baixa 

renda. O objetivo é garantir o direito social à moradia e a segurança jurídica 

aos moradores de áreas irregularmente ocupadas, aplicando instrumentos 

disponíveis na legislação vigente. 

O programa atua em áreas públicas municipais e em áreas de 

propriedade estadual. Nas áreas particulares ocupadas, a regularização dos 

moradores é realizada por meio de cooperação com a Defensoria Pública do 

Estado do Pará. 

Foram regularizados 2.046 lotes entre os anos de 2013 e 2015, 1.514 

obtiveram os títulos em 2016, restando 6.325 lotes a serem regularizados até o 

final de 2017 (CODEM, dados até out./2016).  

Ainda verifica-se a carência das condições de moradia expressas pelo 

déficit qualitativo, ou seja, os domicílios urbanos existentes não proporcionam a 

seus moradores condições desejáveis de habitabilidade, sem, contudo, apontar 

para a necessidade de construção de novas unidades.  

A inadequação das habitações guarda relação com o fenômeno dos 

assentamentos precários, associados à ocupação de lotes irregulares e sem 

urbanização, principalmente em áreas de fragilidade ambiental ou de risco de 
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enchentes, onde é comum a autoconstrução de moradias com materiais não 

adequados por populações sem condições de acessar o mercado formal de 

moradias, notadamente aquelas residentes das chamadas áreas de “marinha” 

ou “baixadas”. 

Para a universalização do acesso à moradia digna faz-se necessário 

facilitar não só o acesso à moradia pronta, como urbanizar e regularizar áreas 

ocupadas precariamente e/ou irregularmente, melhorando suas condições de 

habitabilidade mediante a provisão dos serviços básicos essenciais, bem como 

a intervenção do poder público no mercado habitacional devendo orientar os 

processos de regulação, financiamento, promoção e produção da moradia. 

Assim cabe uma estratégia de atuação do poder público para romper a 

tradição de beneficiar uma parte da demanda deixando sem atendimento a 

maioria da população, devendo-se procurar reduzir o custo da habitação, 

diversificar os produtos e adequá-los às especificidades da configuração 

urbana local. 

 

GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO INTEGRADO 

O Município, se considerarmos a totalidade de seu território e, em 

especial a região insular, possui um estoque significativo de áreas ainda 

representativas de ambiente natural que necessitam da regulamentação de 

instrumentos que visem protegê-las a partir da instituição de mecanismos 

legais de preservação.  

São áreas integrantes do Bioma Amazônico com extensa orla fluvial, 

várzeas (mangues e alagados) e terras firmes que possuem elevada 

biodiversidade na diversificação de fauna e flora, que constituem importante 

fonte de renda e geração de emprego, contribuindo para as atividades de 

diversos setores, tais como agricultura familiar, pesca, florestal, notadamente 

extrativista, e farmacêutico. 
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Uma estratégia importante para a preservação e conservação dessa 

biodiversidade é o estabelecimento de Unidades de Conservação (UC’s), de 

Proteção Integral ou de Uso Sustentável, visto que estas protegem não apenas 

a diversidade de espécies, mas também os ecossistemas e seus serviços 

ambientais. 

Atualmente, o Município possui 245,64 ha de áreas verdes legalmente 

protegidas sob a responsabilidade de gestão da Administração Municipal e, 

realiza estudos técnicos para ampliação das mesmas, tendo como meta 

expandir em 279,6 ha a extensão territorial de áreas legalmente protegidas, 

totalizando 524,6 ha. 

O Município de Belém possui aproximadamente 18% do seu território 

protegido com a instituição de UC’s, sendo elas: Parque Ecológico do 

Município de Belém (44 ha), Parque Municipal da Ilha de Mosqueiro (190 ha), 

Área de Proteção Ambiental dos Mananciais de Abastecimento de Água de 

Belém – APA Belém (7.349 ha) e Área de Proteção Ambiental da Ilha do 

Combu (1,5 mil ha), somado aos 15 ha do Jardim Zoobotânico Bosque 

Rodrigues Alves – Jardim Botânico da Amazônia, e os 5,4 ha do Parque 

Zoobotânico Museu Paraense Emílio Goeldi. 

No entanto, somente a criação de UC’s não é suficiente para a 

conservação da biodiversidade local, devendo ser prioritária a consolidação 

das unidades já existentes, envolvendo sua demarcação, fiscalização e 

elaboração dos respectivos planos de manejo, detalhando suas 

potencialidades e, a definição de uma política de gestão ambiental que propicie 

o estudo técnico para a criação de novas UC’s, considerando as Zonas 

Especiais de Interesse Ambiental (ZEIA’s) indicadas no Plano Diretor do 

Município.  

Faz-se necessário, neste contexto, a implantação do Sistema Municipal 

de Áreas Verdes integrando as áreas consideradas como UC’s e a 

consolidação do Plano Municipal de Arborização Urbana de Belém (PMAB), Lei 
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nº 8.909/2012, com a efetiva cobrança de seus pressupostos técnicos e 

normatização para o incremento da proporção “área verde por habitante”, 

especialmente em espaços desprovidos de qualificação ambiental. 

Para a promoção de ações estratégicas de ampliação das áreas verdes 

protegidas, ordenamento ambiental e fundiário, estruturação da gestão 

ambiental no Município, monitoramento do desmatamento e implantação do 

Cadastro Ambiental Rural (CAR), a PMB assinou o Acordo de Cooperação 

Técnica com o Governo do Estado para a adesão ao Programa Municípios 

Vedes (PMV).  

Desta forma, desde a adesão do Município em 2013, foi realizado o 

levantamento das Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZEIA’s) constantes 

no Plano Diretor do Município (Lei nº 6.855/2008) para compatibilização entre o 

CAR e Criação de Parques, estudo do relevo do Município com levantamento 

de perfil topográfico e localização de áreas de risco de inundação e 

alagamento, e o mapeamento das áreas cadastráveis do CAR. 

Dos 23.731 ha (237,31 km²) de área cadastrável, no ano de 2014, 

2.647,46 ha foram cadastrados no CAR correspondendo a 59,89% das áreas 

referentes às ilhas do Combu (1.200,13 ha), Grande (756,93 ha) e Murutucu 

(639,40 ha), e áreas institucionais da UFPA, UFRA e Museu Paraense Emílio 

Goeldi (MPEG/Campus de Pesquisa), correspondendo a 1.773,08 ha, 

totalizando 4.420,54 ha. Em 2015, 5.528,76 ha foram devidamente 

cadastrados, perfazendo 9.949,3 ha de áreas cadastradas no CAR.  

No ano de 2016 foi realizado o CAR nas comunidades do Mari-Mari e 

Bacabeira, ambas no Distrito de Mosqueiro (DAMOS) e iniciados os estudos e 

levantamentos das áreas do Alphaville, Marina e Rua Tucumaeira, 

pertencentes à ilha de Caratateua/Outeiro, no Distrito de Outeiro (DAOUT), 

atingindo 68% de propriedades rurais cadastradas, em conformidade com a Lei 

nº 13.295/2016. Dentre estas destaca-se os títulos de CAR emitidos para os 
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perímetros Combu, Murutucu, Ilha Grande, Caruaru e 90 títulos públicos 

individuais. 

Considerando a gestão ambiental, responsabilidade comum do poder 

público e do conjunto da sociedade, a divulgação e o acesso aos dados e 

informações ambientais geradas revestem-se de especial importância para a 

elaboração e consolidação de um Plano Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável.  

A política de saneamento ambiental deve ser entendida como parte 

essencial da indução do desenvolvimento sustentável e da melhoria da 

qualidade de vida da população por meio da integração dos serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

drenagem e manejo das águas pluviais. 

Observa-se, contudo que o acesso aos serviços é fortemente associado 

às condições socioeconômicas dos domicílios, sendo essencial priorizar a 

atuação do poder público em áreas de baixa renda para o alcance da 

universalização do acesso aos serviços de saneamento. 

A Amazônia e notadamente o Município de Belém, com 14 (quatorze) 

Bacias Hidrográficas, tem posição privilegiada em relação à disponibilidade de 

recursos hídricos, tanto de cursos d’água superficiais quanto à disponibilidade 

de mananciais subterrâneos.  

Contudo, o crescimento urbano desordenado, o avanço populacional e a 

pressão imobiliária em áreas de preservação de mananciais e margens dos 

cursos d’água, os baixos índices de tratamento de esgoto sanitário, que têm os 

canais e igarapés, e até mesmo a Baía do Guajará como destinação final; a 

contaminação da água subterrânea por processos de percolação ou obras mal 

executadas, somadas a diminuição da cobertura vegetal, comprometem a 

qualidade da água ofertada para o abastecimento da população.  
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Diante desse cenário, é necessário que sejam implantadas soluções 

para a recuperação e preservação dos recursos naturais das bacias 

hidrográficas e o seu papel como unidade de planejamento ambiental, de 

maneira integrada e associada a um processo de articulação interinstitucional 

com o conjunto de agentes sociais e governamentais que institua mecanismos 

de gestão para proporcionar os múltiplos usos da água e assegurar as bases 

de um desenvolvimento sustentável. 

Para promover infraestrutura adequada em saneamento ambiental, a 

Prefeitura de Belém - PMB executa as etapas de implantação do Programa de 

Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova (PROMABEN I), com a 

macrodrenagem das Sub-Bacias 1, 3 e 4, e PROMABEN II já aprovado pela 

Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

No período de 2013 a 2016, foram concluídas as ações de 

remanejamento de famílias e atividades nos trechos de intervenção do Canal 

da Av. Bernardo Sayão, entre as ruas Veiga Cabral e Mundurucus, e do Canal 

da Rua dos Timbiras, entre Av. Bernardo Sayão e Rua Carlos de Carvalho. 

No trecho da Av. Bernardo Sayão, entre as ruas Veiga Cabral e 

Mundurucus, foram executados serviços de engenharia de saneamento e 

duplicação da avenida em 374 m de extensão. As intervenções no Canal da 

Rua Timbiras foram concluídas com a entrega de 1.380m de vias 

pavimentadas. Na solução transitória (auxílio comércio), 30 moradores 

proprietários de imóveis comerciais foram remanejados da Av. Bernardo Sayão 

e assinaram Termo de Acordo com o recebimento de R$ 40 mil reais para 

reposição da atividade comercial.  

Em 2016, a UCP registrou a regularização de 71 unidades habitacionais, 

todas de famílias reassentadas no Conjunto Habitacional Comandante Antônio 

Vinagre, provenientes da área de intervenção do PROMABEN. 

Integrado à execução das obras físicas de melhoria da infraestrutura, 

são desenvolvidos programas sociais que objetivam elevar a qualidade de vida 
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das famílias afetadas. Dentre estes, cabe destacar o apoio ao 

Remanejamento/Reassentamento de famílias cujas benfeitorias foram 

construídas em áreas insalubres sem saneamento.  

Somente no ano de 2015, com a assinatura do Contrato de 

Financiamento nº 10.2.1833.1 com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) foi assumida a execução das obras e a 

implantação de projetos sociais do PROMABEN I, nas Sub-bacias 3 e 4.  

As obras e serviços de engenharia nas Sub-bacias 3 e 4 estão em fase 

de execução em duas frentes: (a) Frente 1 - Av. Bernardo Sayão, entre Av. 

José Bonifácio e Rua Augusto Correa, com implantação do sistema de 

macrodrenagem, localizada na sub-bacia 4 da Bacia Hidrográfica da Estrada 

Nova; (b) Frente 2 – Canal da Travessa 3 de Maio, trecho compreendido entre 

a Av. Fernando Guilhon e Passagem Bugarim, localizada na sub-bacia 3 da 

referida bacia hidrográfica.  

O remanejamento das famílias na Frente 1 foi concluído respeitando o 

planejamento da execução das obras. Apenas 5 imóveis serão remanejados no 

ano de 2017. Na Frente 2 foi realizado o acompanhamento do trabalho de 

vistoria cautelar contratado pela empresa responsável pelas obras e a 

construção do canal, tendo como prazo de conclusão o 2º semestre de 2017. 

O projeto registrou 816 m de canais construídos, 4610,35 m de rede de 

águas pluviais e pavimentação de vias, e 133 famílias remanejadas nos trechos 

de intervenção de obras (UCP-PROMABEN, dados até out./2016). 

No ano de 2015 foi pleiteada nova operação de crédito ao Governo 

Federal para financiar obras de infraestrutura sanitária, viária e melhoria 

ambiental e habitacional, além de ações de sustentabilidade socioambiental, e 

de fortalecimento institucional dos órgãos envolvidos no projeto para contribuir 

e melhorar as condições socioambientais que afetam os habitantes da Bacia 

Hidrográfica da Estrada Nova e da Bacia do Una. 
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Esta etapa, denominada PROMABEN II, tem valor estimado em US$ 

250 milhões, na qual o BID financiará 50% dos recursos e a PMB aportará 50% 

como contrapartida local num prazo de 5 anos de execução. Atualmente, 

encontra-se em fase de assinatura com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, já autorizado pelo Tesouro Nacional - STN e Senado 

Federal. 

Cabe ressaltar que expressiva parcela do déficit de abastecimento de 

água concentra-se na região insular, que apresentam características 

peculiares, como pequenos agrupamentos populacionais e de baixa densidade, 

que dificultam o acesso aos serviços de saneamento mediante soluções 

convencionais adotadas em áreas urbanas, demandando do poder público uma 

abordagem diferenciada tanto no aspecto tecnológico, quanto na gestão e na 

relação com as comunidades. 

Neste sentido, os objetivos relacionados à questão do abastecimento de 

água devem buscar a universalização do acesso e a promoção da saúde 

pública, assegurando a oferta de água para a indução do desenvolvimento 

econômico. 

Com a promulgação da Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e sua posterior regulamentação pelo Decreto nº 7.404/2010, 

a gestão dos resíduos sólidos é de competência exclusiva do poder público 

local, cabendo a ele buscar soluções para o atendimento dos preceitos legais 

individualmente ou em consórcios municipais.   

O setor produtivo passa a ter papel de destaque na nova política pública 

de resíduos sólidos, não só pela reciclagem de material, mas pela minimização 

da geração de resíduos, o que demanda investimentos em novas tecnologias e 

insumos; e um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a logística reversa dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial. 

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=BR%2DL1369
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A política municipal de saneamento ambiental no item que se refere à 

gestão dos resíduos sólidos deve considerar a inclusão socioeconômica dos 

catadores de materiais recicláveis, cabendo ao Município à indução e o suporte 

financeiro e técnico para a organização institucional e implantação da 

infraestrutura necessária à inserção das associações de catadores. 

A coleta seletiva em Belém é uma realidade e ocorre em diversos 

roteiros no bairro de Nazaré, com ampliação prevista para 2017 após o término 

das obras do Centro de Triagem. Também foram instalados ecopontos em 

logradouros públicos e em prédios públicos sob a responsabilidade da 

Prefeitura.  

Os resíduos da coleta seletiva tem como destino final o Centro de 

Triagem de Materiais Recicláveis para Catadores do Aurá, cujas obras 

iniciaram de 2014. Após a conclusão das obras, previstas para 2017, o referido 

centro o terá Galpão de Triagem para a seleção e separação de materiais 

recicláveis de acordo com sua classificação (papel, vidro, plástico, metais e 

outros),  

Os resíduos sólidos não utilizados pela coleta seletiva tem destinação 

final o novo Aterro Sanitário localizado no município de Marituba na Região 

Metropolitana de Belém (RMB), sendo administrado pela iniciativa privada e 

atendendo aos critérios ambientais estabelecidos pela Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos. Atualmente no antigo Aterro Sanitário executa-se os 

trabalhos de controle do passivo ambiental e a operação do centro de triagem 

com a manutenção da atividade dos catadores devidamente habilitados para o 

serviço. Em que pese a decisão de fechamento do mesmo conforme decisão 

do Governo do Estado, o Aterro Sanitário de Marituba  ainda encontra-se em 

funcionamento até a conclusão dos estudos e implantação em um novo local 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

 

48 
 

MOBILIDADE URBANA E INTEGRAÇÃO METROPOLITANA 

O tema Mobilidade Urbana é o resultado de um conjunto de políticas 

atinentes à circulação de pessoas e cargas, infraestrutura de transporte, 

acessibilidade e trânsito que visa proporcionar o acesso amplo e equânime ao 

espaço urbano, propondo ações socialmente inclusivas e ambientalmente 

sustentáveis que viabilizem a convivência urbana coletiva. 

 Desta forma, no PPA deve-se trabalhar com duas temáticas 

importantes: a Mobilidade Urbana e o Trânsito, enquanto a Acessibilidade 

surge como conceito transversal que permeia o planejamento e compõe as 

ações que buscam a mudança do paradigma de mobilidade mais adequada à 

configuração físico-territorial do espaço urbano. No tocante ao Trânsito, temos 

como base as soluções de engenharia, educação e a fiscalização.  

A mudança de paradigmas do setor exige uma política que considere a 

necessidade de integração dos diversos modos de transporte, que proporcione 

uma distribuição mais justa dos espaços urbanos e de circulação e garanta a 

sustentabilidade das condições de mobilidade.  

É importante que a política de mobilidade e trânsito considere as 

diretrizes e os objetivos constantes no Plano de Mobilidade Urbana de Belém 

(PLANMOB), instituído pelo Decreto nº 86.545/2016.  

É importante induzir a priorização dos modos não motorizados e os 

sistemas de transporte coletivo, principais meios de deslocamento da 

população de menor renda, em especial a implantação do transporte aquaviário 

continente-continente e continente-região insular, utilizando a potencialidade de 

nossas águas como vias de acesso e locomoção. 

É previsto também investimentos em pavimentação de vias urbanas de 

grande circulação e em áreas de interesse social com adensamento 

populacional e infraestrutura deficiente, visando à melhoria das condições de 

circulação e da qualidade de vida dos cidadãos. 
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Para uma política de acessibilidade e mobilidade urbana sustentável que 

promova a integração da Região Metropolitana de Belém (RMB), a Gestão 

Municipal, entre os anos de 2013 e 2016, desenvolveu ações fundamentadas 

nos princípios que envolvem a priorização de projetos de transporte público 

coletivo estruturadores do território e indutores do desenvolvimento integrado, 

além do deslocamento de pessoas por transporte não motorizado.  

Neste sentido, a PMB executa o projeto Bus Rapid Transit (BRT Belém), 

que prevê a implantação do plano operacional de serviços, o estudo de 

viabilidade econômica e tarifária, definição do modelo de Certificado de 

Conclusão de Obra (CCO) do sistema tronco-alimentador rodoviário com 

previsão de integração ao transporte fluvial; além do detalhamento de 

atividades de planejamento e operação do serviço básico, convencional e 

complementar, integrando-os ao escopo que compreende o sistema tronco-

alimentador.  

Para tanto, atuou na adequada prestação de serviços públicos com 

pleno atendimento dos usuários, efetuando ações permanentes de 

fiscalizações e verificações in loco da aderência dos operadores delegatários 

às normas e na coibição e inibição da clandestinidade, orientando aos usuários 

e à população em geral. Com relação à ordenação do trânsito, as fiscalizações 

ocorrem de forma sistemática, nos principais corredores de tráfego e nos 

cruzamentos do sistema viário, além de ações volantes que inibem as 

ocorrências de irregularidades no sistema de circulação da cidade. 

Em relação ao efetivo controle social das atividades de trânsito e 

transporte, foram ampliados os canais de comunicação com a sociedade a 

partir do SEMOB Virtual, aplicativo desenvolvido para telefonia móvel, seguido 

do fone 118 e do twitter, obtendo expressivo aumento na recepção de 

manifestações e pronta resposta aos usuários.  

No transporte fluvial, foram projetados e estão sob licitação os portos 

fluviais da Praça Princesa Isabel e da ilha de Cotijuba, para melhoria do acesso 
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à região insular e mobilidade da população ribeirinha, integrando as ilhas ao 

continente e entre pontos de embarque/desembarque existentes na orla da 

cidade. Em fase de liberação de recursos tem-se a viabilização do Terminal 

Hidroviário do Ver-o-Peso e da Ilha de Mosqueiro. Tanto os portos, quanto os 

terminais hidroviários, estão contemplados como suporte à integração dos 

modais quando da efetiva implantação do Sistema BRT. 

A Prefeitura avançou na racionalização do sistema de transporte, com 

ampliação de atendimentos de origem-destino, ajustes operacionais de frota e 

de itinerários. A infraestrutura de apoio do sistema ônibus teve, em parceria 

com a iniciativa privada, o recebimento de 120 abrigos instalados ao longo da 

Av. Augusto Montenegro e em demais pontos da cidade. 

O sistema de transporte suplementar para o Distrito de Mosqueiro - 

DAMOS se manteve com aproximadamente 30 micro ônibus do tipo van, com 

as cooperativas recebendo o sistema Passe Fácil e renovação da frota. O 

transporte fluvial Belém - Cotijuba opera com subsídios da PMB atendendo 

27.727 passageiros/mês, tendo como usuários as populações ribeirinhas e 

turistas (SEMOB, dados até out./2016). 

Até outubro de 2016 foram implantados 5.070 km de ciclovias e 3,80 km 

de ciclofaixas, perfazendo um total de 15,58 km e 69,804 km, respectivamente. 

A articulação político-institucional com a União, o Estado e os municípios 

limítrofes e aqueles que integram a Região Metropolitana de Belém - RMB tem 

por princípio o reforço dos vínculos intergovernamentais e da revisão das 

relações entre os entes federados, sendo importante a convergência de 

objetivos para que as ações planejadas se complementem e sejam executadas 

de forma integrada, agregando esforços e somando recursos.  

A administração municipal elegeu a mobilidade urbana como elemento 

integrador do desenvolvimento da Região Metropolitana de Belém – RMB com 

a expansão do Sistema BRT como modal de transporte capaz de melhorar as 

condições de trafegabilidade em curto e médio prazos.  
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Tais elementos têm o potencial de contribuir para uma organização do 

espaço urbano mais coeso e equilibrado, a partir de uma combinação de 

medidas institucionais e ações que envolvem expansão e qualificação de 

infraestruturas, contribuindo para o acesso aos sistemas de mobilidade, e 

integração com outras áreas como meio ambiente, planejamento urbano, 

serviços e equipamentos sociais, habitação, indústria, desenvolvimento 

econômico e sustentável. 

Na integração metropolitana é fundamental, cada vez mais, promover a 

gestão dos resíduos sólidos, além da coleta, é necessário que a disposição 

final dos resíduos sólidos urbanos ocorra de forma ambientalmente adequada e 

discutida por todos os municípios envolvidos. O Estado tem papel fundamental 

de articulador e condutor dessa política metropolitana integrada. 

Outra prioridade é definir uma gestão compartilhada de políticas públicas 

em espaços com semelhanças de ocupação, de nível social, cultural e de 

dinamismo econômico, e cujos municípios mantenham integração entre si quer 

física quer economicamente.  

A diretriz pressupõe que a retomada do desenvolvimento 

socioeconômico esteja associada à consolidação espacial e econômica do 

território, respeitadas suas vocações e potencialidades de forma que possam 

se integrar e serem partícipes do processo de diminuição das desigualdades 

regionais e da implementação de programas que atendam aos problemas e 

necessidades, identificados de acordo com a especificidade de cada região.  

Do ponto de vista territorial as regiões metropolitanas são tratadas como 

grandes “manchas” urbanas não necessariamente contínuas e com diferentes 

configurações espaciais. Do ponto de vista da gestão, tem-se um mosaico 

geralmente heterogêneo de arranjos institucionais e Planos Diretores que não 

dialogam entre si, tornando a governança metropolitana muitas vezes precária 

e ineficiente. Exemplo disto é o que acontece na área da saúde, cujas soluções 

para os problemas não são planejados na dimensão metropolitana.  
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Para dirimir tais conflitos, o Governo Federal promulgou a Lei nº 

13.089/2015 que institui o Estatuto da Metrópole que estabelece diretrizes 

gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de 

interesse comum - FPIC em regiões metropolitanas, normas gerais sobre o 

plano de desenvolvimento urbano integrado, instrumentos de governança 

interfederativa, e critérios para o apoio da União a ações que envolvam 

atividades interfederativas no campo do desenvolvimento urbano. 

Assim, o Governo do Estado do Pará por meio da Secretaria de Estado 

Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP) celebrou Acordo de 

Cooperação Técnica (ACT nº 002/2016) entre os municípios que compõem a 

Região Metropolitana de Belém (RMB), com o objetivo de estabelecer parceria 

técnica visando ações interfederativas que assegurem a realização de estudos 

e pesquisas para a elaboração da proposta do Sistema de Governança e do 

Plano de Desenvolvimento Integrado da RMB. 

Neste sentido, ao completar 10 anos de sua promulgação em 2018, o 

Plano Diretor do Município de Belém, instituído pela Lei nº 8.655/2008, deverá 

ser revisto em um processo técnico, político e institucional que garanta a 

interface metropolitana ao considerar as Funções Públicas de Interesse 

Comum (FPIC: planejamento e gestão, desenvolvimento urbano, transporte e 

mobilidade, saneamento ambiental, meio ambiente, habitação, saúde, 

educação) previamente definidas no ACT nº 002/2016, e incorporar as 

diretrizes acordadas para o desenvolvimento metropolitano, em regime de 

cooperação técnica, administrativa e financeira.  

Além de uma exigência legal, expressa no Art. 40 do Estatuto da Cidade 

e das sanções contidas na mesma Lei, aplicáveis ao Prefeito e ao Município 

(improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992, de 02/06/1992, 

interrupção de verbas e não aprovação de obras e projetos financiados pelo 

Governo Federal), a necessidade de revisão do Plano Diretor se faz 

imprescindível, para viabilizar a atuação de secretarias que trabalham as 
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políticas de ordenamento territorial como, obras, aprovação de projetos, 

sistema viário, programas habitacionais, por exemplo, os quais necessitam da 

utilização de instrumentos jurídicos e urbanísticos e de legislação 

complementar, como as de ordenamento do uso e ocupação do solo, 

drenagem, mobilidade urbana e controle ambiental, visto que da data de sua 

aprovação até o presente momento, alguns instrumentos urbanísticos ou 

jurídico-administrativos constantes no Plano carecem de regulamentação, o 

que exige a reavaliação da pertinência e aplicabilidade dos mesmos para a 

atual dinâmica da cidade. 

 

ECONOMIA MUNICIPAL E FINANÇAS PÚBLICAS  

A socioeconomia de Belém está pontuada por uma estrutura produtiva 

na qual as atividades do comércio e serviços se apresentam como alternativas 

de emprego e renda para a população, sendo que a capital concentra grande 

parte de todas as atividades produtivas do Estado. Importante lembrar que 

essa estrutura é fruto do processo histórico de inserção da região na evolução 

da economia nacional e mundial. 

 

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

do Ministério do Trabalho e Renda - CAGED/MTE, em 2016, dos 246.834 

empregos gerados no Estado do Pará Belém contribui com 74.830 (30%) 

vagas ofertadas. Na Região Metropolitana foram abertas 110.843 postos de 

trabalho, 68% destas vagas foram geradas no Município. Os setores com maior 

destaque no volume de admissões em Belém foram o de serviço e comércio, 

os quais admitiram, respectivamente, 36.258 e 21.354 pessoas, perfazendo 

77% das vagas de trabalho preenchidas, seguidas da construção civil (11.771) 

e da indústria de transformação (4.086). 

Em 2016, os setores de serviço e comércio totalizaram 144.820 das 

admissões do Estado. Dessas admissões, 40% são oriundas do Município de 
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Belém, demonstrando a alta concentração dos postos de trabalho na capital, 

acarretando diversos problemas de ordem urbana por configurar-se como polo 

atrativo da região na geração de trabalho, emprego e renda. Os setores da 

agropecuária, extração vegetal, caça e pesca, contribuíram com apenas 2,84% 

dos empregos gerados.  

Belém, como município sede da RMB, apresenta concentração de 

indústrias, bancos, pontos comerciais, serviços e órgãos públicos que servem a 

toda região. Em 2014, o PIB estadual foi da ordem de R$ 124.585 bilhões 

(IBGE, 2014), a capital do estado contribui com 23% deste total (R$ 28.706,17 

bilhões). Dessa forma, Belém configura-se como a maior economia no cenário 

Estadual. Com participação de 82,1% do PIB municipal, o setor de serviço 

destaca-se como a principal atividade econômica. 

O Poder Público Municipal, enquanto responsável pelo atendimento das 

necessidades da coletividade, de forma a garantir o bem-estar social, 

empreendeu esforços no sentido de implementar ações planejadas de modo a 

alocar os recursos públicos com eficiência e equidade. 

Os desafios a superar ainda são muitos, razão pela qual, revestido por 

um vigoroso esforço de planejamento, algumas prioridades foram 

estabelecidas, visando, essencialmente, de um lado, melhorar a capacidade de 

gestão administrativa e, de outro, focar em ações direcionadas ao melhor 

atendimento da população e o funcionamento da cidade.  

Para corroborar com estes princípios, a Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) regula as finanças públicas com o objetivo de garantir o equilíbrio das 

receitas e despesas, de forma que o ente público tenha uma atuação mais 

eficaz em benefício dos interesses sociais, além de estabelecer normas de 

finanças públicas voltadas à responsabilidade fiscal, com a finalidade de 

reduzir o déficit, estabilizar a economia e controlar o gasto público.  

Neste contexto, os agentes políticos devem administrar o dinheiro 

público de maneira responsável e transparente em todos os níveis de governo, 
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mas é preciso que a sociedade saiba que os municípios brasileiros vivem nos 

dias de hoje uma situação econômica caracterizada pelo continuado 

estrangulamento financeiro de graves repercussões sobre toda a população, e 

Belém não foge a este cenário. 

A origem desta crise, cada vez mais profunda, se fundamenta nos 

graves problemas do modelo federativo, nas políticas de desoneração fiscal 

(IPI, ICMS, IPVA) promovidas pelo Governo Federal e Estadual e na 

desaceleração econômica.  

Este desequilíbrio afeta de forma negativa a arrecadação das receitas 

municipais, compelindo a Administração Municipal efetivar o ajuste fiscal 

concernente aos cortes nas despesas, que muitas vezes, comprometem a 

prestação de serviços já instalados e a expansão da ação governamental com 

novos investimentos. 

O ano de 2016 é um retrato desta situação. A queda nas atividades 

econômicas, o aumento nos índices inflacionários, aumento na taxa de câmbio, 

aumento na taxa de desemprego, determinaram a retração do consumo, 

refletindo diretamente no ciclo produtivo da economia, afetando, sobremaneira, 

a arrecadação municipal, principalmente as receitas oriundas de impostos, 

como o Imposto sobre Serviços (ISS), Imposto sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis (ITBI), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM), conforme podemos visualizar no quadro a 

seguir. 
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Quadro 02: Evolução das Principais Receitas 2012 a 2016. 

 

 

ESTRUTURA METODOLÓGICA DO PLANO 

PLURIANUAL - PPA 2018 / 2021 

O PPA 2018-2021 trouxe inovações às metodologias de elaboração 

anteriormente vigentes. A mudança de estrutura e conceitos relacionados 

ocorreu, principalmente, com o intuito de dotar o Plano da capacidade de 

interpretar a realidade na qual é implantado e as especificidades de cada 

política pública nele inserida e, assim, comunicar melhor os compromissos do 

governo, evitando a linguagem rigidamente técnica e facilitando a incorporação 

das agendas do Governo e a apropriação do Plano pela Sociedade. 
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Este modelo, fundamentado em uma leitura por temas de políticas 

públicas, buscou fortalecer o caráter estratégico do Plano, evitando sua 

identificação com uma visão de curto prazo, mais própria dos orçamentos. O 

PPA apresenta os Programas Temáticos, Objetivos, Metas, Ações e 

Indicadores da Administração Pública para o período de quatro anos, 

identificando as prioridades do Governo em linha com os planejamentos 

setoriais. 

Ao final de 2016, com a experiência adquirida após três anos de gestão 

do PPA 2014-2017 e com base no acervo de informações e conhecimentos 

sobre a implementação das políticas públicas, verificou-se que novos desafios, 

igualmente relevantes, se apresentavam para a contínua melhoria do Plano. 

Tais desafios recaem principalmente sobre questões metodológicas e, 

portanto, para o PPA 2018-2021 foram realizadas alterações em sua estrutura 

e conceitos. 

As mudanças concentraram-se em dois aspectos. O primeiro foi reforçar 

o caráter estratégico do Plano, estruturando-o a partir de um planejamento 

macro da Administração Municipal tendo como marcos lógicos o Plano Diretor 

do Município de Belém (Lei nº 8.655/2008) e o Programa de Governo 2017 – 

2020, no qual foi definida a Dimensão Estratégica, contendo a Visão de Futuro 

e um conjunto de Eixos e Diretrizes Estratégicas.  

A figura a seguir apresenta o perfil esquemático das Dimensões 

adotadas para a elaboração do PPA 2018–2021. 
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Figura 10: Dimensões do PPA 2018– 2021 e sua relação com a definição dos 

elementos constituintes do documento (SEGEP, 2017). 

 

 

O debate para a elaboração do PPA foi iniciado a partir das Diretrizes 

Estratégicas, previamente à elaboração dos Programas Temáticos, tanto no 

âmbito interno do governo como com a sociedade civil. Estabelece-se, assim, 

uma conexão lógica que permite visualizar como a estratégia geral do Governo, 

anunciada na Dimensão Estratégica, orienta as escolhas das políticas públicas 

materializadas em Objetivos, Metas e Ações expostos na Dimensão 

Programática (Tática e Operacional). 

O segundo aspecto teve como foco qualificar o conteúdo dos Programas 

Temáticos, que passam a expressar com maior clareza as escolhas 

estratégicas para cada área por meio de seus Objetivos e respectivas Metas, 

que por sua vez destacam de forma concisa as entregas mais relevantes e 

estruturantes para a implantação das políticas públicas a partir da definição das 

Ações a serem executadas. 
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Após a construção coletiva do escopo do Programa, por meio dos 

Objetivos e da seleção dos Indicadores, seguiu-se a definição das Metas e 

Ações que têm relação direta com a dotação orçamentária a ser definida na Lei 

Orçamentária Anual (LOA). 

A Dimensão Estratégica do Plano traduz as principais linhas estratégicas 

definidas pelo governo municipal para a implementação de políticas públicas, 

tendo como horizonte o período de quatro anos. 

No PPA 2018-2021, a Dimensão Estratégica é composta pela Visão de 

Futuro, pelos Eixos Estratégicos e pelas Diretrizes Estratégicas que orientam a 

elaboração da estrutura programática, especialmente dos Programas 

Temáticos, que compõem a Dimensão Tática do PPA ao lado dos Programas 

de Manutenção da Administração. 

A Visão de Futuro, ou “onde se quer chegar” é entendida como a 

declaração de um desejo coletivo, factível e claro, que orienta o planejamento 

da ação governamental.  

É nesse sentido que o PPA 2018-2021 assume como Visão de Futuro 

para Belém, um município que seja reconhecido como lugar de inovação e 

expressão da criatividade, integrando saberes tradicionais e potencialidades 

culturais locais a um novo um novo cenário de desenvolvimento econômico, 

socialmente justo e sustentável. 

 

 

 

 

Os Eixos Estratégicos mantêm o foco da ação governamental na 

melhoria das condições de vida da população, associando-se aos objetivos 

macros da Gestão no alcance da Visão de Futuro, mantendo o foco de atuação 

integrada no desenvolvimento das políticas públicas. 

A continuidade deste processo passa necessariamente pela 

consolidação e aperfeiçoamento de políticas voltadas à melhoria da distribuição 

BELÉM CRIATIVA: UMA CIDADE MELHOR PARA SE VIVER, 

TRABALHAR E EMPREENDER 
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de oportunidades e do acesso a bens e serviços públicos de qualidade. A 

provisão eficiente e eficaz de tais bens e serviços, por sua vez, requer o 

fortalecimento das instituições públicas por ela responsáveis, por meio da 

participação e do controle social, da transparência e da qualidade na gestão. 

Os resultados pretendidos requerem uma economia que cresce 

impulsionada por investimentos públicos e privados em infraestrutura, e pela 

ampliação de sua produtividade e competitividade em um ambiente em que se 

mantêm os fundamentos da sustentabilidade. 

Desta forma, a Administração Municipal propôs como Eixos 

Estratégicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para a superação dos desafios compreendidos em cada Eixo 

Estratégico, é proposto um conjunto de Diretrizes que norteiam as principais 

agendas para os próximos quatro anos e relacionam-se diretamente com as 

políticas públicas contextualizadas no cenário atual.  

O vínculo entre as Diretrizes e os Eixos Estratégicos não é rígido, 

podendo uma mesma Diretriz Estratégica colaborar para mais de um Eixo 

Estratégico, vinculando-as desta forma à definição dos Programas Temáticos 

que atuam de forma transversal e multissetorial na execução e implantação. 

Portanto, o PPA 2018-2021 propõe sustentar o processo de desenvolvimento 

em curso e avançar nos índices socais e econômicos por meio de políticas 

públicas integradas aos Programas Temáticos. 

MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E JUSTIÇA SOCIAL  

ORDENAMENTO, INFRAESTRURA URBANA E CRESCIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA  
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As Diretrizes Estratégicas, “o que se deve fazer” no quadriênio 2018–

2021 estão condensadas a seguir. 
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CONCEITUAÇÃO DOS ATRIBUTOS DO PLANO 

PLURIANUAL - PPA 2018 / 2021 

O Plano Plurianual - PPA é o principal instrumento de Planejamento 

Estratégico para implementação de políticas públicas. Estabelece as diretrizes, 

objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de capital e 

outras delas decorrentes, e para as relativas aos Programas de duração 

continuada, para um período de 04 (quatro) anos, conforme disposto nos 

marcos legais, a saber: (a) Artigo 165 da Constituição Federal de 1988 e no 

artigo 204 da Constituição Estadual de 1989; (b) Portaria nº 42, de 14 de abril 

de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão (MOG); (c) Lei Federal nº 

101/2000 - Responsabilidade Fiscal, que exige a compatibilidade da execução 

das ações governamentais com os instrumentos de planejamento (PPA, LDO e 

LOA); e (d) §1º, Artigo 105 da Lei Orgânica do Município de Belém.  

O Plano Plurianual tem os seguintes objetivos: 

1. Buscar a eficiência do gasto público, a eficácia e efetividade da ação 

governamental;  

2. Definir com clareza as metas e prioridades da Administração Pública 

Municipal, conferindo transparência aos objetivos e ações de governo, 

em parceria com a sociedade civil organizada;  

3. Criar condições efetivas para a formulação, a gestão e a implementação 

das políticas públicas; 

4. Integrar planejamento, orçamento e gestão, orientando a Administração 

Pública Municipal para o cumprimento de metas e resultados; 

5. Viabilizar o monitoramento e a avaliação das ações de governo 

executadas pela Administração Pública Municipal, fornecendo 

parâmetros para a mensuração dos resultados dessas ações no 

cumprimento de suas atribuições, bem como a melhoria dos Programas 

governamentais, com ênfase na Gestão por Resultados.  
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O Plano apresenta todas as ações, orçamentárias e não-orçamentárias,  

que serão executadas pelos órgãos, entidades, fundos e empresas 

governamentais, de todos os Poderes constituídos, no espaço territorial do 

Município de Belém, cabendo à Lei Orçamentária Anual (LOA) o detalhamento 

e a classificação da despesa segundo as normas da Lei Federal nº 4.320/64. 

Conforme o Art. 167, inciso I, da Constituição Federal, é vedado o início 

de quaisquer Programas e ações que não constem no Plano Plurianual, ou 

seja, todas as ações que integram a LOA devem estar presentes previamente 

no PPA, conforme determina o Art. 165, §7°, da Constituição Federal, de modo 

a inserir as dotações orçamentárias em uma perspectiva de planejamento de 

curto e médio prazo, compatibilizando os dois instrumentos.  

O PPA, enquanto principal instrumento do planejamento estratégico 

possibilita a integração entre Planejamento e Orçamento de tal forma que as 

prioridades e metas estabelecidas na LDO sejam retiradas do Plano. 

Integração similar ocorre entre PPA e a LOA, com a inserção das prioridades, 

metas e da regionalização municipal.   

Desta forma, os programas vão constar nos orçamentos, tendo suas 

entregas traduzidas em ações: projetos e atividades, assegurando uma efetiva 

integração entre o planejamento e sua execução, objetivo recomendado pelas 

melhores práticas administrativas, as quais requerem transparência por se 

tratar de pressuposto para que a população acompanhe a execução do 

orçamento e monitore o uso do recursos públicos.  

O planejamento plurianual foi estruturado e pode ser visualizado por 

meio do Mapa Estratégico onde é possível identificar as áreas de atuação e as 

prioridades na prestação dos serviços à população, transformando 

qualitativamente o impacto das políticas públicas. 

Todos os programas a serem executados no PPA 2018-2021 foram 

estruturados na Dimensão Estratégica do Governo, articulada por meio da 

VISÃO DE FUTURO, EIXOS E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS da 
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Administração Municipal. Com base nesta definição e considerando as 

Diretrizes e Objetivos Estratégicos do Plano Diretor do Município de Belém (Lei 

nº 8.655/2008), como instrumento de planejamento norteador do 

desenvolvimento municipal, relacionando-os às proposições do Programa do 

Governo e às demandas socais, determinou-se os Eixos e as Diretrizes 

Estratégicas da Gestão e os Programas Temáticos. 
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Figura 11: Matriz Estratégica da Prefeitura de Belém – PMB (SEGEP, 2017).  

 

 
O Programa Temático elaborado a partir da definição das Diretrizes 

Estratégicas deixa claro para o cidadão quais os problemas que o governo está 

combatendo e o grau de priorização atribuído à realidade que se alterar para 

chegar a um cenário de mudança proposto. 
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Assim, os Programas Temáticos definem os caminhos exequíveis para 

as transformações da realidade que estão anunciadas nas Diretrizes 

Estratégicas.Quadro 03: Relação entre Eixos, Diretrizes Estratégicas de 

Governo, e os Programas Temáticos do PPA 2018 – 2021. 

VISÃO DE FUTURO 

Belém Criativa: Uma Cidade Melhor para se Viver, Trabalhar e Empreender 

EIXOS ESTRATÉGICOS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PROGRAMAS TEMÁTICOS 

MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA E 

JUSTIÇA SOCIAL 

Propiciar a atenção integral à saúde e melhoria na 
qualidade dos serviços 

ATENÇÃO INTEGRAL DAS 
POLÍTICAS DE SAÚDE E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  

Promover a atenção integral às pessoas em 
situação de risco e vulnerabilidade social 

Promover a Atenção integral à criança e ao 
adolescente 

Assegurar o exercício do direito de cidadania com 
foco na inclusão social e produtiva  

Propiciar a segurança e a integridade dos cidadãos 
e do patrimônio com integração de políticas 
públicas entre os entes federados, intensificando 
ações de prevenção à violência na promoção de 
uma cultura de Paz 

SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA 

Ampliar o acesso à educação de qualidade 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 
LAZER 

Valorizar os bens culturais locais e democratizar o 
acesso 

Ofertar de forma ampla e diversificada o esporte e 
lazer 

Promover o desenvolvimento econômico com 
ampliação da cadeia produtiva e competitividade  

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
SUSTENTÁVEL 

Fomentar a geração de emprego, trabalho, renda, e 
a qualificação profissional  

Consolidar e criar novos negócios na promoção do 
turismo integrado ao ambiente cultural e 
gastronômico 

ORDENAMENTO, 
INFRAESTRURA URBANA 

E CRESCIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

Promover a habitabilidade com acesso à terra 
urbanizada, à moradia e ao saneamento ambiental 

GESTÃO INTEGRADA DO 
TERRITÓRIO PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Promover o ordenamento do espaço urbano com 
melhoria da qualidade de vida e equilíbrio sócio 
econômico e ambiental 

Garantir a mobilidade e acessibilidade aos 
equipamentos, serviços e espaços públicos 

Corroborar com a gestão metropolitana 
compartilhada a fim de alcançar soluções viáveis 
diante de objetivos comuns 

GESTÃO E 
GOVERNANÇA COM 

TRANSPARÊNCIA 

Modernizar a gestão pública por meio da melhoria 
dos processos e inovações tecnológicas 

GESTÃO INTEGRADA E 
DESCENTRALIZADA 

Estimular o controle social, promovendo a cultura 
de transparência fiscal e ética  

Valorizar e qualificar o servidor público 

Garantir a qualidade dos serviços públicos 

Otimizar os gastos e maximizar as receitas 
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O Programa Temático retrata a ação governamental para a gestão de 

políticas públicas expressas em temas estruturantes onde são reveladas as 

transversalidades e multissetorialidades próprias das políticas, contribuindo 

para uma melhor compreensão de suas estratégias de implementação a partir 

da relação estabelecida entre as dimensões estratégica, tática e operacional do 

Plano. 

Com a finalidade de criar condições para que o PPA estabeleça as 

soluções adequadas à viabilização das políticas, a construção dos programas 

temáticos requer a formulação de um conjunto de Objetivos, Metas e Ações, 

que são mensuradas por meio de Indicadores capazes de medir os avanços 

conquistados, assegurando uma avaliação das ações de governo na busca de 

uma Gestão por Resultado.  

Os Objetivos definem o que se quer alcançar para responder às 

necessidades e/ou oportunidades identificadas com a sociedade, refletindo nos 

Indicadores a melhoria de uma dada realidade social. Para tanto, indica o 

Órgão Responsável, as Metas a serem atingidas e as Ações a serem 

realizadas durante o período de vigência do PPA. 

O Objetivo passa a ser o elemento de ligação do Programa Temático 

com as suas fontes de financiamento: ações orçamentárias e financiamentos 

extra orçamentários. No PPA 2014-2017 essa ligação ocorria por meio das 

Iniciativas, porém a dificuldade operacional no entendimento da conceituação 

do termo, que contribui para a fragmentação do orçamento, as Ações 

passaram a possuir maior relação com a concretização dos Objetivos do Plano, 

viabilizando suas metas, e não com as entregas que as iniciativas 

representavam no PPA anterior. 

As Metas expressam a medida de alcance do Objetivo, podendo ser de 

natureza qualitativa ou quantitativa. Um único Objetivo pode apresentar mais 

de uma meta em função da relevância destas para o seu alcance, desde que 
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sejam exequíveis e monitoráveis no período do Plano e, sempre que possível, 

acompanhadas de regionalização. 

A Meta é o elemento do Programa que permite verificar a evolução do 

Objetivo durante os quatro anos de implementação do PPA e não deve ser 

confundida com o produto das ações orçamentárias. As metas estabelecem 

uma relação com o cidadão por traduzirem a atuação do governo com mais 

simplicidade e transparência. 

A regionalização da Meta envolve os 08 (oito) Distritos Administrativos e 

porções do território diferenciadas pelas suas especificidades (bacias 

hidrográficas, áreas de interesse social, ambiental, de preservação do 

patrimônio cultural, dentre outras), devendo sua distribuição anual ser 

informada quando da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. 

A Ação é uma operação ou um conjunto de operações da qual pode 

resultar um produto (bem ou serviço) que contribui para o atingimento das 

Metas e alcance dos Objetivos do programa. As Ações podem ser podem ser 

classificadas como Atividades, Projetos ou Operações Especiais e ainda serem 

Orçamentárias ou Não Orçamentárias. As Ações refletem as entregas à 

sociedade de bens e serviços resultantes da execução das políticas públicas e 

comunicam-se diretamente com Orçamento a ser especificado anualmente na 

Lei Orçamentária Anual – LOA. 

Os Indicadores permitem identificar, mensurar e comunicar, de forma 

simples, a evolução de determinado aspecto da intervenção proposta pelo 

programa, dialogando com o conjunto dos Objetivos propostos. Devem ser 

sempre passíveis de apuração periódica no período do PPA possibilitando a 

avaliação da intervenção realizada. 

Metodologicamente, a gestão municipal priorizou na escolha dos 

indicadores que servirão de base para a avaliação do PPA 2018-2021, aqueles 

que agregam, por sua importância, um conjunto de variáveis que demonstram 

a execução integrada das políticas públicas e sua efetividade no território e em 
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benefício da população quanto ao melhoramento dos índices socioeconômicos 

e ambientais. 

Desta forma, é proposta a redução do número de indicadores para que 

os mesmos sejam efetivamente monitorados ao longo da vigência do PPA 

2018–2021, criando condições para que a Gestão, em termos da estrutura 

técnica e de infraestrutura tecnológica hoje existente, possa realmente 

expressar em dados e divulgar à sociedade o quanto as políticas públicas 

avançaram no Município. 

O que se pretende é que a convergência de políticas públicas, em seus 

diversos segmentos, seja dirigida prioritariamente aos territórios intraurbanos, 

ou seja, aos distritos administrativos, historicamente fragilizados a socialmente 

a fim de serem monitorados e avaliados a partir de um conjunto de Indicadores 

de Efetividade aferidos pela gestão como resultados da ação de governo em 

benefício da população local. 

O conjunto de indicadores elencados para a avaliação do PPA 2018-

2021 integram em parte, naquilo que é de responsabilidade do Poder 

Municipal, o índice de Progresso Social e o Mapa de Exclusão (Lei Estadual nº 

6.836/2006), utilizados pelo Governo do Estado, representando indicadores 

sociais, econômicos e ambientais emblemáticos das política setoriais. 

A seleção desses indicadores facilitará a leitura dos avanços sociais 

segundo os eixos Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem 

Estar e Oportunidades, adotando-se fundamentos da qualidade de vida das 

pessoas. 

Estes indicadores estão alinhados as Dimensões Estratégicas do 

planejamento declarada na Visão de Futuro e seus resultados dependem da 

realização de um conjunto de ações multisetoriais para consecução dos 

objetivos de Governo, sendo apurados no final do período de vigência do 

Plano, expressando direta ou indiretamente a execução das políticas públicas 
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setoriais.  No quadro a seguir estão representados os indicadores a serem 

utilizados no PPA 2018 – 2021. 

Quadro 04: Indicadores do PPA 2018-2021  

 
Nota: CM-Coeficiente de mortalidade. TX-Taxa  
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Especificamente para a política de proteção e assistência às crianças e 

adolescentes, o PPA 2018-2021 dará continuidade a avaliação dos indicadores 

oficiais da Plataforma dos Centros Urbanos – PCU, aferindo a redução das 

desigualdades intraurbanas que afetam esta parcela da população. Este 

programa desenvolvido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância – 

UNICEF, em parceria com as prefeituras municipais de 8 capitais brasileiras, foi 

implantando em Belém no final de 2013 por meio da assinatura da Carta 

Compromisso estendendo-se até 2016 com o fim do 2º ciclo do Programa, 

apresentando resultados bastante exitosos a nível local. O 3º ciclo do 

Programa, ainda sem prazo definido para iniciar, deverá reafirmar o 

compromisso da Prefeitura no atendimento às necessidades básicas e 

demandas das crianças e adolescentes como diretriz prioritária para seu pleno 

desenvolvimento e acesso aos bens e serviços públicos. 

Assim, fechamos os indicadores do PPA 2018-2021 demonstrando a 

seguir o quadro da PCU/ Belém. 

Quadro 05: Indicadores da Plataforma dos Centros Urbanos. 

Indicadores Índice de Referência Unidade Ano base Fonte 

1. Taxa de Mortalidade Neonatal 

DAMOS 17,0 

MNN/1.000 
Nascidos Vivos 

2015 SESMA 

DAOUT 9,5 

DAICO 13,3 

DABEN 10,8 

DABEL 19,5 

DAENT 15,7 

DASAC 8,7 

DAGUA 12,4 

Município 10,6 

2. Percentual de nascidos vivos de gestantes com sete ou mais consultas de pré-natal   

DAMOS 38,9 

% 2015 SESMA 

DAOUT 47,5 

DAICO 49,7 

DABEN 58,8 

DABEL 78,5 

DAENT 71,0 

DASAC 65,4 

DAGUA 64,0 
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Indicadores Índice de Referência Unidade Ano base Fonte 

Município 62,2 

3. Taxa de Homicídios entre adolescentes de 10 a 19 anos 

DAMOS 15,1 

TX./100.000 
Habitantes 

2015 SESMA 

DAOUT 136,2 

DAICO 57,7 

DABEN 59,7 

DABEL 33,4 

DAENT 43,6 

DASAC 41,9 

DAGUA 44,4 

Município 67,9 

4. Taxa de mortes por causas externas, exceto homicídios, de 10 a 19 anos 

DAMOS 0,0 

TX./100.000 
Habitantes 

2015 SESMA 

DAOUT 17,0 

DAICO 18,2 

DABEN 10,3 

DABEL 11,1 

DAENT 9,3 

DASAC 10,5 

DAGUA 11,6 

Município 14,8 

5. Percentual de Nascidos Vivos de Mulheres de 10 a 19 anos  

DAMOS 27,4 

% 2015 SESMA 

DAOUT 27,4 

DAICO 22,0 

DABEN 21,5 

DABEL 9,4 

DAENT 14,9 

DASAC 16,7 

DAGUA 20,0 

Município 18,8 

6. Taxa de distorção idade-série no Ensino Fundamental Público - MUNICIPAL 

DABEL 4,8 

% 2015 SEMEC 

DABEN 6,8 

DAENT 8,7 

DAGUA 9,3 

DAICO 5,7 

DAMOS 13,5 

DAOUT 5,4 

DASAC 9,3 

Município 8,0 

7. Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na Educação Infantil pública MUNICIPAL 

DASAC 16,4 

% 2015 
SEMEC-INEP-

MEC/IBGE 

DAOUT 68,9 

DAMOS 82,5 

DAICO 50,6 
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Indicadores Índice de Referência Unidade Ano base Fonte 

DAGUA 37,5 

DAENT 43,8 

DABEN 39,5 

DABEL 59,6 

Município 40,5 

8. Percentual de escolas da rede pública municipal que atingiram ou ultrapassaram a meta do IDEB 

DABEL 63,6 

Adimensional 
(Varia de 0 a 10) 

2015 Inep-Mec 

DABEN 57,1 

DAENT 55,6 

DAGUA 53,3 

DAICO 66,7 

DAMOS 50,0 

DAOUT 20,0 

DASAC 60,0 

Município 55,2 

9. Percentual de crianças beneficiadas pelo BPC que estão na escola 

DAMOS 50,0 

% 2015 FUNPAPA 

DAOUT 47,1 

DAICO 41,1 

DABEN 39,7 

DABEL 25,1 

DAENT 35,5 

DASAC 38,2 

DAGUA 34,4 

Município 40,3 

10. Percentual de escolas de Ensino Fundamental da rede pública que possuem quadra esportiva 

DASAC 100,0 

% 2015 SEMEC 

DAOUT 75,0 

DAMOS 100,0 

DAICO 61,5 

DAGUA 91,7 

DAENT 100,0 

DABEN 92,3 

DABEL 100,0 

Município 88,9 

Nota : MNN – Mortalidade neonatal. TX- Taxa. 

Como atributo do PPA 2018–2021 temos ainda os Programas de 

Manutenção da Administração do Poder Executivo e do Poder Legislativo. 

Estes programas são compostos por um conjunto de ações destinadas ao 

apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. Traduzem-se na 
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oferta de produtos ao próprio Município e são normalmente associados às 

finalidades das áreas meio, não havendo a obrigatoriedade de Indicadores. 

Vinculado aos Programas Temáticos e de Manutenção da 

Administração, o Valor Global expressa a estimativa do total dos recursos que 

serão investidos pela Gestão Municipal no período do Plano para o alcance dos 

Objetivos do programa temáticos e de manutenção da administração.  

O PPA indicará o valor para o ano de 2018 e o consolidado para o 

período restante (2019 a 2021). O Valor Global dos Programas Temáticos 

será especificado pelas respectivas categorias econômicas, e por outras fontes 

passiveis de captação de recursos. 

Ressalta-se que toda e qualquer alteração, seja por exclusão, adição ou 

modificação dos atributos do PPA 2018/2021 após aprovação da lei que o 

instituiu, somente poderá ser efetuada mediante lei específica que altere sua 

estrutura. 
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Figura 12: Estrutura dos elementos constituintes do PPA 2018 – 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A gestão do Plano deve ser encarada como instrumento prático e 

decisivo para que a Administração Pública viabilize a superação dos desafios 

por meio da implementação do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - 

SIPLAG, concebido na Lei nº 8.655/2008. Pretende-se então monitorar e 

avaliar os efeitos das politicas, programas e agendas, por meio da análise da 

evolução dos indicadores e pesquisas avaliativas, cabendo:  

 Implantar a Sistemática de Monitoramento intensivo das ações 

prioritárias; 

 Implantar o Sistema de Informações Municipais de Belém - SIB, 

como ferramenta para a apuração e aferição dos indicadores dos 

programas e relatórios gerenciais adequada à tomada de decisão; 

ESTRURURA DO PPA 2018 - 20121 CONTEÚDO 

PROGRAMAS 

DIMENSÃO ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL 

Expressam o conjunto das ações articuladas e o 
Valor Global 

VISÃO DE FUTURO / EIXOS E DIRETRIZES 
ESTRATÉGICAS 

O que se quer alcançar é o elemento de ligação do 
programa com as fontes de financiamento 

METAS 

AÇÕES 

Formas de execução da política pública resultam em 
produto e contribuem para o atingimento das Metas 
e alcance dos Objetivos. Elo com orçamento.  

Define o órgão responsável pelo alcance dos 
Objetivos 

 

Global e/ou Regionalizada, exequíveis, 
monitoráveis, medem a evolução do Objetivo. 

 

INDICADORES 

Indicadores (mensuráveis e alteráveis, avaliam a 
intervenção realizada).  
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 Definir o Modelo Matricial das diversas políticas públicas setoriais, 

envolvendo temas transversais ou multissetoriais; 

 Atuar preventivamente em elementos críticos à consecução das 

metas; 

 Identificar mecanismos que permitam a transparência e o controle 

social das ações de governo, com permanente atualização do Portal 

da transparência. 

É importante ressaltar que no Plano, as ações relativas à dívida pública, 

pagamento de inativos e pensionistas, indenizações, restituições e precatórios, 

pela própria natureza, não constam do PPA, por se tratarem de despesas 

assumidas pelo ente público e que não geram bens e serviços à população, 

compondo apenas despesas a serem incluídas na LOA, onde são classificadas 

na Função Encargos Especiais.  

A própria Portaria nº  42,  de  14 de  abril  de 1999, do MINISTRO DE 

ESTADO DO ORÇAMENTO E GESTÃO,  que atualiza a discriminação da despesa por 

funções de que tratam o inciso I do § 1º do art. 2º e § 2º do art. 8º, ambos da 

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, estabelece os conceitos de função, 

subfunção, programa, projeto, atividade, operações especiais, definindo no 

Parágrafo único do art. 4º. que no caso da função “Encargos Especiais”, os 

Programas corresponderão a um código vazio,  do tipo “0000”. 
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ANEXO I 

QUADRO SÍNTESE DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS E DE MANUTENÇÃO 

DA ADMINISTRAÇÃO DOS PODERES CONSTITUÍDOS 

 
 

  
R$ 1,00 

PROGRAMAS TEMÁTICOS E DE 
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

2018 2019-2021 TOTAL 

PODER LEGISLATIVO          96.247.475       314.966.462           411.213.937  

MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO           96.247.475       314.966.462           411.213.937  

PODER EXECUTIVO 2.607.139.003 8.305.564.920 10.912.703.923 

ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE 

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
480.846.509 1.486.981.908 1.967.828.416 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

LAZER 
84.636.318 627.364.958 712.001.276 

SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA 87.518.015 291.677.057 379.195.072 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SUSTENTÁVEL 
8.616.036 28.384.030 37.000.066 

GESTÃO INTEGRADA  DO TERRITÓRIO 

PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

541.425.973 1.751.583.614 2.293.009.587 

GESTÃO INTEGRADA E 

DESCENTRALIZADA 
346.204.830 1.114.561.572 1.460.766.402 

MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 1.057.891.322 3.005.011.781 
4.062.903.103 

 

TOTAL 2.703.386.478 8.620.531.382 11.323.917.860 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

 

78 
 

ANEXO II 

QUADRO GERAL DETALHADO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS COM 

INDICADORES, OBJETIVOS, METAS E AÇÕES E PROGRAMA DE 

MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS PODERES CONSTITUÍDOS 

 

Eixo Estratégico: MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E JUSTIÇA SOCIAL 

Indicador 

Descrição Unidade 
Referência 

Índice Ano Fonte 

Cobertura populacional estimada pelas equipes de 
atenção básica 

% 50,98 2016 
DAB/CNES/DATASUS e 

IBGE-Estimativas 
populacionais 

Leitos Hospitalares SUS 1.000/hab 1,74 2016 
CNES/DATASUS e IBGE-
Estimativas populacionais 

Taxa de Mortalidade Infantil 
1.000/ 

nascidos 
vivos 

15,42 2016 

Sistema de Informação de 
Mortalidade (SIM) e Sistema 
de Informação de Nascidos 

Vivos (SINASC) 

Taxa de Mortalidade Materna 
1.000/ 

nascidos 
vivos 

63,42 2016 

Sistema de Informação de 
Mortalidade (SIM) e Sistema 
de Informação de Nascidos 

Vivos (SINASC) 

Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito 
100.000/ 

hab 
11,13 2016 

Sistema de Informação de 
Mortalidade (SIM) e IBGE-
Estimativas populacionais 

Taxa de homicídio 
100.000/ 

hab 
74,62 2016 

Sistema de Informação de 
mortalidade (SIM) e IBGE-
Estimativas populacionais 

Percentual de famílias com perfil para o Programa Bolsa 
Família (PBF) sinalizadas pelo CadÚnico que ainda não 
recebem o benefício 

% 13,26 2016 MDSA/CECAD 

Percentual de famílias em situação de vulnerabilidade 
social cobertas pelos serviços socioassistenciais (FCS) 

% 30,49 2016 MDSA/CECAD/FUNPAPA 

Diretriz Estratégica: 
Propiciar a atenção integral à saúde e melhoria na qualidade dos serviços 
Promover a atenção integral às pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social 
Promover a Atenção integral à criança e ao adolescente 

PROGRAMA TEMÁTICO 01: ATENÇÃO INTEGRAL DAS 
POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Valor Global: R$ 1.967.828.416,00 

2018 2019 - 2021 

R$ 480.846.509,00 R$1.486.981.908,00 
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OBJETIVO 01.1: Garantir a promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde das famílias e indivíduos nos níveis 
de atenção básica, média e alta complexidade 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Saúde - SESMA 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Garantir o acesso qualificado aos serviços da atenção 
básica, ampliando de 50% para 80% a cobertura da 
população atendida  

Abrangência 
Municipal 

% 5% 25% 

Ampliar de 112 para 156 o número de Equipes da 
Estratégia Saúde da Família - ESF 

Abrangência 
Municipal 

und 11 33 

Ampliar de 55.880.570 para 64.262.655 o número de 
procedimentos especializados de média complexidade 
ambulatorial para população residente e referenciada  

Abrangência 
Municipal 

und 2.095.521 6.286.564 

Ampliar de 13.977.726 para 16.074.385 o número de 
procedimentos especializados de alta complexidade 
ambulatorial à população residente e referenciada  

Abrangência 
Municipal 

und 524.165 1.572.494 

 Ampliar de 398.686 para 414.633 o número de 
internações de média complexidade à população 
residente e referenciada 

Abrangência 
Municipal 

und 3.987 11.960 

Ampliar de 24.739 para 25.728 o número de internações 
de alta complexidade à população residente e 
referenciada 

Abrangência 
Municipal 

und 247 742 

Reduzir em 10% a incidência dos principais agravos 
transmissíveis das doenças de transmissão pelo Aedes 
aegypti (chikungunya, dengue e Zika vírus)  

Abrangência 
Municipal 

% 2,5% 7,5% 

Reduzir em 10% a incidência dos principais agravos 
transmissíveis dos casos de Doenças de Chagas 

Abrangência 
Municipal 

% 2,5% 7,5% 

Reduzir em 8% a incidência dos principais agravos 
transmissíveis dos casos de AIDS 

Abrangência 
Municipal 

% 2% 6% 

Reduzir em 8% a incidência dos principais agravos 
transmissíveis dos casos de tuberculose 

Abrangência 
Municipal 

% 2% 6% 

Reduzir em 10% a incidência dos principais agravos 
transmissíveis de Zoonoses mais frequentes 
(Leptospirose, Leishmanioses). 

Abrangência 
Municipal 

% 2,5% 7,5% 

Reduzir em 8% (2% ao ano) a mortalidade prematura (30 
– 69 anos) nas 4 principais Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT: doenças do aparelho circulatório, 
câncer, diabetes e doenças respiratórias) 

Abrangência 
Municipal 

% 2% 6% 

Ampliar de 3 para 5 os serviços da rede de atenção às 
urgências emergência - RUE com a implantação de 02 
unidades de pronto atendimento - UPA’s 24h  

DAENT und 1 --- 

DAGUA und 1 --- 

Implantar 2 unidades básicas na rede municipal de saúde  
DAENT und 1 --- 

DAGUA und 1 --- 

Concluir o Centro Especializado na Saúde da Mulher 
Abrangência 

Municipal 
% 100% --- 

Reformar e reaparelhar 40 unidades (10 unidades/ano) 
da Rede Municipal de Saúde  

Abrangência 
Municipal 

und 10 30 

Ampliar de 47 para 59 o quantitativo de unidades de 
saúde (USF, UMS, UBS) informatizadas  

Abrangência 
Municipal 

und 3 9 

Ampliar de 70% para 95% o número de medicamentos da 
REMUME (relação municipal de medicamentos)  

Abrangência 
Municipal 

% 6,5% 18,5% 
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DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Ampliar de 2.500 para 3.192 o quantitativo de 
profissionais da Rede Municipal de Saúde capacitados 
e/ou qualificados no programa de educação permanente 
(formação, capacitação, qualificação) 

Abrangência 
Municipal 

und 173 519 

Realizar 2 conferências municipais de saúde 
Abrangência 

Municipal 
un --- 2 

 

Ação: Aprimoramento das Ações de Promoção e Vigilância em Saúde 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
     

   

Ação: Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento da Rede Física de Atendimento 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

   

Ação: Desenvolvimento das Ações de Atenção de Média e Alta Complexidade – MAC 

(  x   ) ATIVIDADE  

  (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

  

Ação: Fortalecimento da Atenção básica 

(  x   ) ATIVIDADE   

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA   

Ação: Qualificação da Gestão da Política Municipal de Saúde  

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
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OBJETIVO 01.2: Garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias em 
situação de vulnerabilidade social e violação de direitos 

Órgão Responsável: Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA 
 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Ampliar de 60.000 para 80.000 o número de famílias 
beneficiadas/ano pela cobertura de proteção social 
básica 

Abrangência 
Municipal 

% 5.000 15.000 

Ampliar de 12 para 16 o quantitativo de Centros de 
Referência de Assistência Social – CRAS, sendo 01 no 
DAOUT, 01 no DAENT, 01 no DASAC e 01 no DABEN 

DABEN und -- 1 

DAENT und -- 1 

DASAC und -- 1 

DAOUT und -- 1 

Ampliar de 10.000 para 17.000 o quantitativo de famílias 
residentes do território insular, referenciadas e atendidas 
em ações de proteção social básica, abrangendo os 
Distritos Administrativos do DAOUT, DAMOS, DAICO e 
DÁGUA 

DAGUA und 438 1.312 

DAICO und 438 1.312 

DAMOS und 438 1.312 

DAOUT und 438 1.312 

4 Equipes volantes instituídas na prestação de serviços 
socioassistenciais à famílias residentes na região insular 

Abrangência 
Municipal 

und 2 2 

Ampliar de 1.000 para 2.000 a concessão de Benefícios 
Eventuais por motivos de sinistros ambientais, 
catástrofes, incêndios, dentre outros 

Abrangência 
Municipal 

und 250 750 

 01 Núcleo Socioeducativo Interinstitucional implantado 
para qualificar o atendimento de 300 adolescentes em 
cumprimento de medidas em meio aberto 

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 

Serviço de Proteção Social Básica Domiciliar para 
Pessoas com Deficiência e idosos implanto em 12 CRAS 

Abrangência 
Municipal 

% 
25% 

(3CRAS) 
75% 

30 crianças e adolescentes atendidas pela implantação 
do Serviço em Família Acolhedora 

Abrangência 
Municipal 

und 30 90 

40 pessoas idosas atendidas pela implantação do Serviço 
de Acolhimento Institucional de longa permanência 

Abrangência 
Municipal 

und 40 120 

Reestruturação do Fórum Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes 

Abrangência 
Municipal 

% 51% 50% 

 
 

Ação: Desenvolvimento, Ampliação e Operacionalização dos Serviços de Proteção Social Básica  

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   

Ação: Desenvolvimento, Ampliação e Operacionalização dos Serviços de Proteção Social de Média Complexidade  

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
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Ação: Desenvolvimento, Ampliação e Operacionalização dos Serviços de Proteção Social de Alta Complexidade  

(  x   ) ATIVIDADE  

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
 

  OBJETIVO 01.3: Aprimorar e consolidar a gestão da Política de Assistência Social 

Órgão Responsável: Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Regulamentar, através da aprovação de Lei Municipal, o 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS no âmbito 
municipal 

Abrangência 
Municipal 

% 51% 50% 

Ampliar de 774 para 1.019 o quantitativo de servidores 
efetivos do quadro funcional FUNPAPA 

Abrangência 
Municipal 

und ---- 245 concursados 

Ampliar de 08 para 10 o número de Conselhos Tutelares 
DABEN und --- 1 

DAGUA und --- 1 

41 equipamentos sociais com infraestrutura física 
mantida permanentemente, garantindo a continuidade 
dos serviços socioassistenciais, o controle social e a 
defesa de direitos  

Abrangência 
Municipal 

und 41 41 

29 espaços socioassistenciais dotados de infraestrutura 
adequada às condições de acessibilidade universal 

Abrangência 
Municipal 

und 29 29 

01 Centro de Inclusão Socioprodutiva implantado para 
atender 9.043 (8%) das famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família - PBF, em atividades de inclusão 
produtiva 

Abrangência 
Municipal 

% 50% 50% 

Sistema de Informação para a Infância e Adolescência – 
SIPIA implantado em todos os conselhos tutelares 

Abrangência 
Municipal 

% 
25% (2 

conselhos) 
75% 

02 Conferências Municipais de Assistência Social 
realizadas 

Abrangência 
Municipal 

und 
25% (2 

conselhos) 
2 

02 Conferências Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescentes realizadas 

Abrangência 
Municipal 

und --- 2 

    

Ação: Qualificação da Gestão da Política de Assistência Social e Garantia de Direitos no Município 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   
Ação: Desenvolvimento e Ampliação dos Programas de Formação, Qualificação e Capacitação dos Servidores da 
Assistência Social 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA     

     

Ação: Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento da Rede Física de Atendimento 
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(  x   ) PROJETO  

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
   

Ação: Operacionalização e Manutenção das Unidades de Atendimento da Rede Municipal de Assistência Social 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

Ação: Operacionalização e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social  

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  

  

Ação: Operacionalização e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
COMDAC  

(  x   ) PROJETO  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  

   

Ação: Operacionalização e Manutenção das Atividades dos Conselhos Tutelares  

(  x   ) PROJETO  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
  

OBJETIVO 01.4: Promover e articular programas, projetos e ações na consolidação da política de segurança alimentar e 
nutricional 

Órgão Responsável: Coordenação das Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional - COPSAN 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Implantar Programa de Educação Alimentar nas Escolas 
articulado ao Saúde nas Escolas – PSE nas unidades 
escolares do município 

Abrangência 
Municipal 

und 20 60 

Implantar Programa Plantar para Alimentar integrado ao 
Projeto Educando com a Horta Escolar e Gastronomia-
PEHEG 

Abrangência 
Municipal 

und 20 60 

Desenvolver Programa de Capacitação para Manipulação 
e Aproveitamento de Alimentos 

Abrangência 
Municipal 

% 75% 25% 

 

Ação: Operacionalização e Manutenção das Coordenadorias 
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OBJETIVO 01.5: Garantir a promoção da política pública de defesa e valorização da mulher, assegurando seus direitos e a 
plena manifestação de sua capacidade de autonomia 

Órgão Responsável: Coordenadoria da Mulher - COMBEL 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Implantar o Plano Municipal de Políticas para Mulheres 
Abrangência 

Municipal 
% 100% --- 

Realizar diagnóstico municipal sobre as condições de vida 
das mulheres 

Abrangência 
Municipal 

% --- 100% 

Realizar anualmente 12campanhas, ações, mutirões de 
cidadania, prevenção e diversidade étnico-racial e cultural 

Abrangência 
Municipal 

und 12 36 

 
Ação: Operacionalização e Manutenção das Coordenadorias 

 

Eixo Estratégico: MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E JUSTIÇA SOCIAL 

Indicador 

Descrição Unidade 
Referência 

Índice Ano Fonte 

Taxa de Rendimento no Ensino 
Fundamental 

% 

Taxa de Aprovação = 87,30 

2015 INEP Taxa de Reprovação = 10,20 

Taxa de Abandono = 2,50 

Variação Relativa de Matrícula na Rede 
Municipal de Ensino 

% 1,68 2015 - 2016 

MEC/INEP/DEED  
Considerou-se 

dados Preliminares 
de 2016 

Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) (Anos Iniciais e finais) 

% 
Anos iniciais = 4,60 

2015 MEC/INEP 
Anos Finais = 4,00 

Diretriz Estratégica: 
Ampliar o acesso à educação de qualidade 
Valorizar os bens culturais locais e democratizar o acesso 
Ofertar de forma ampla e diversificada o esporte e lazer 

PROGRAMA TEMÁTICO 02: EDUCAÇÃO, CULTURAL, ESPORTE E 
LAZER 

 
Valor Global: R$ 712.001.276,00 

  
2018 2019 - 2021 

R$ 84.636.318,00 R$ 627.364.958,00 
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OBJETIVO 02.1: Fortalecer os mecanismos de gestão democrática na formulação e implementação das políticas de educação, 
cultura, esporte e lazer 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SEMEC 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Ampliar de 5.914 para 6.232 o quantitativo de servidores na 
área de educação  

Abrangência 
Municipal 

und --- 318 concursados 

Ampliar de 60 para 100 (67%) o quantitativo de conselhos 
escolares implantados 

DAMOS und 03 02 

DAOUT und 07 02 

DAICO und 06 01 

DABEL und – – 

DAGUA und 02 01 

DASAC und 02 01 

DAENT und 02 03 

DABEN und 06 02 

Capacitar 300 (100%) membros da comissão executiva dos 
conselhos escolares 

DAMOS und 36 36 

DAOUT und 36 36 

DAICO und 45 45 

DABEL und 18 18 

DAGUA und 45 45 

DASAC und 36 36 

DAENT und 30 30 

DABEN und 54 54 

Reestruturar e regulamentar as leis e decretos que 
regulamentam o Sistema Municipal de Ensino 

Abrangência 
Municipal 

% 30% 75% 

Implantar o Sistema Integrado de Informação de Gestão da 
Educação Municipal 

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 

Realizar 02 Conferências Municipais de Educação 
Abrangência 

Municipal 
und --- 2 

  

Ação: Qualificação da Gestão da Política Educacional no Município de Belém 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   

Ação: Operacionalização e Manutenção do Sistema de Gestão Integrado de Informação em Educação – RME/SIGII 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA     

     

Ação: Operacionalização e Manutenção dos Conselhos Escolares 

(  x   ) ATIVIDADE  

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
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OBJETIVO 02.1: Fortalecer os mecanismos de gestão democrática na formulação e implementação das políticas de 
educação, cultura, esporte e lazer 

Órgão Responsável: Fundação Escola Bosque Prof. Eidorfe Moreira – FUNBOSQUE 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

02 Fóruns de Educação, Cultura e Meio Ambiente 
realizados 

DAOUT und 1 1 

01 Conferência de Educação, Cultura e Meio Ambiente 
realizada 

DAOU und --- 1 

Desenvolver estudo de viabilidade técnica para a 
reestruturação da FUNBOSQUE e revisar a legislação 
que regula seu funcionamento  

DAOUT % 51% 50% 

  

Ação: Qualificação da Gestão da Política Educacional no Município de Belém 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   

Ação: Desenvolvimento e Ampliação dos Programas de Formação, Qualificação e Capacitação dos Recursos Humanos 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA     

     
 

OBJETIVO 02.1: Fortalecer os mecanismos de gestão democrática na formulação e implementação das políticas de 
educação, cultura, esporte e lazer 

Órgão Responsável: Fundação Municipal de Amparo ao Estudante - FMAE 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

100% (218 unidades escolares da Rede Municipal de 
Ensino – RME) com Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE implantado com efetivo controle social, 
execução e acompanhamento das ações por meio do 
Conselho de Alimentação Escolar  

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 

Ampliar de 57 para 75 o quantitativo de servidores do 
quadro efetivo da FMAE 

Abrangência 
Municipal 

und --- 18 concursados 

Desenvolver estudo de viabilidade técnica para a 
reestruturação organo-funcional da FMAE 

Abrangência 
Municipal 

% 50% 50% 

  

Ação: Qualificação da Gestão da Política Municipal de Alimentação Escolar 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
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Ação: Estruturação e Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA     

     
OBJETIVO 02.1: Fortalecer os mecanismos de gestão democrática na formulação e implementação das políticas de 
educação, cultura, esporte e lazer 

Órgão Responsável: Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

100 % do Sistema Municipal de Cultura implantado 
Abrangência 

Municipal 
% 25% 75% 

02 Conferências Municipais de Cultura realizadas 
Abrangência 

Municipal 
und --- 2 

Atingir 100% dos segmentos culturais na realização de 02 
Conferências Municipais de Cultura (48 segmentos) 

Abrangência 
Municipal 

% --- 100% 

25% do Sistema de Informação Culturais implantado 
Abrangência 

Municipal 
% 5% 20% 

  

Ação: Qualificação da Gestão da Política Cultural do Município de Belém 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
  OBJETIVO 02.1: Fortalecer os mecanismos de gestão democrática na formulação e implementação das políticas de 

educação, cultura, esporte e lazer 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Regulamentar a Lei 7.584 de 31 de julho de 1992 - 
Política Municipal da Juventude 

Abrangência 
Municipal 

% 50% 50% 

Implantar o Conselho Municipal da Juventude 
Abrangência 

Municipal 
% 25% 75% 

Realizar a 1ª Conferência Municipal da Juventude  
Abrangência 

Municipal 
und --- 1 

Desenvolver estudo de viabilidade técnica para a 
reestruturação organofuncional da SEJEL 

Abrangência 
Municipal 

% 30% 75% 

  

Ação: Qualificação da Gestão da Política Municipal de Esporte e Lazer 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
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Ação: Qualificação da Gestão da Política Municipal da Juventude 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 
 

   

     
OBJETIVO 02.2: Promover a formação e a valorização dos servidores municipais da educação, cultura, esporte e lazer 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SEMEC 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Atender 6.231 servidores da educação básica em 
programas de formação 

Abrangência 
Municipal 

und 1.558 4.674 

 
Ampliar de 1.566 para 1.876 o quantitativo de servidores 
atendidos no Programa Saúde do Trabalhador (313 - 
20%) 
 
 

DAMOS und 15 45 

DAOUT und 14 43 

DAICO und 9 26 

DABEL und 16 47 

DAGUA und 10 31 

DASAC und 4 11 

DAENT und 3 8 

DABEN und 8 24 

Realizar um estudo de viabilidade técnica e econômica 
para a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração - PCCR aos profissionais na área de 
educação 

Abrangência 
Municipal 

% 50% 50% 

Ofertar para os servidores da educação as linhas de 
concessão de crédito e disponibilizar recursos para 
acesso a bens culturais 

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 

  

Ação: Desenvolvimento e Ampliação dos Programas de Formação, Qualificação e Capacitação do Servidor da Área de 
Educação 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
  

   OBJETIVO 02.2: Promover a formação e a valorização dos servidores municipais da educação, cultura, esporte e lazer 

Órgão Responsável: Fundação Municipal de Amparo ao Estudante - FMAE 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Atender 12.400 servidores e representantes de 
comunidade envolvidos com a alimentação escolar em 
programas de formação 

Abrangência 
Municipal 

und 3.100 9.300 

Realizar um estudo de viabilidade técnica e econômica 
para a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração - para os 75 Servidores Efetivos da FMAE 

Abrangência 
Municipal % 50% 50% 
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Ação: Promoção da Educação Alimentar e Educacional 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   
Ação: Desenvolvimento e Ampliação dos Programas de Formação, Qualificação e Capacitação dos Recursos Humanos e 
Comunidade em Geral 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

   

     
OBJETIVO 02.2: Promover a formação e a valorização dos servidores municipais da educação, cultura, esporte e lazer 

Órgão Responsável: Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Elaborar o Plano de Formação dos Servidores Municipais 
da Área Cultural 

Abrangência 
Municipal 

% 50% 50% 

Atualizar os estudos de viabilidade técnica e econômica 
para implantação do Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração - PCCR  

Abrangência 
Municipal 

% 50% 50% 

  

Ação: Desenvolvimento e Ampliação dos Programas de Formação, Qualificação e Capacitação do Servidor da Área 
Cultural do Município de Belém 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   
 
 

   OBJETIVO 02.2: Promover a formação e a valorização dos servidores municipais da educação, cultura, esporte e lazer 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Integrar e qualificar 100% do quadro funcional dos 
servidores da área de esporte e lazer 

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 

Realizar um estudo de viabilidade técnica e econômica 
para a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração - PCCR aos servidores 

Abrangência 
Municipal 

% 50% 50% 

  

Ação: Desenvolvimento e Ampliação dos Programas de Formação, Qualificação e Capacitação dos Recursos Humanos 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
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OBJETIVO 02.3: Garantir o acesso e permanência à educação básica, à produção cultural, ao esporte e ao lazer, com sustentabilidade, 

inclusão social e valorização regional 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SEMEC 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Ampliar de 5.177 para 5.737 (10,8%) o atendimento em creches às 
crianças de 0 a 3 anos em tempo integral 

DAMOS und – 56 

DAOUT und 112 56 

DAICO und – – 

DABEL und – – 

DAGUA und – 112 

DASAC und – – 

DAENT und – – 

DABEN und 112 112 

 
Ampliar de 15.887 para 18.853 (18,75%) o atendimento em Pré-Escola 
para crianças de 4 a 5 anos em tempo parcial (2.976 matrículas) 

DAMOS und – 560 

DAOUT und 560 120 

DAICO und – 280 

DABEL und – – 

DAGUA und – 112 

DASAC und – 336 

DAENT und – 336 

DABEN und 336 336 

Ampliar de 42.297 para 46.103 (9%) o atendimento no Ensino 
Fundamental (3.806 matrículas) 

DAMOS und – 414 

DAOUT und 1.228  –  

DAICO und – 404 

DABEL und – – 

DAGUA und 640 120 

DASAC und – – 

DAENT und – 232 

DABEN und – 768 

Ampliar de 1.320 para 2.112 (60%) a oferta de Atendimento 
Educacional Especializado – AEE 
(792 matrículas) 

DAMOS und 25 75 

DAOUT und 24 74 

DAICO und 24 74 

DABEL und 25 74 

DAGUA und 25 75 

DASAC und 25 74 

DAENT und 25 74 

DABEN und 25 74 

Ampliar de 55 para 78 (42%) a oferta de Informática Educativa nas 
escolas (23 Unidades) 

DAMOS und – 01 

DAOUT und 03 03 

DAICO und 01 04 

DABEL und – – 

DAGUA und – 02 

DASAC und – – 

DAENT und 01 02 

DABEN und 01 05 

Alfabetizar 8.400 jovens e adultos 
 

DAMOS und 395 790 

DAOUT und 395 790 

DAICO und 330 660 

DABEL und 330 660 

DAGUA und 345 690 

DASAC und 330 660 

DAENT und 345 690 

DABEN und 330 660 

Elevar a qualidade da educação básica em todos os níveis e 
modalidades, com melhoria de 20% do fluxo escolar e da 
aprendizagem 

Abrangência 
Municipal 

% 7% 15% 
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Ação: Desenvolvimento e Valorização da Educação Infantil 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   

Ação: Desenvolvimento e Valorização do Ensino Fundamental 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA     

     

Ação: Desenvolvimento e Valorização da Educação de Jovens e Adultos 

(  x   ) ATIVIDADE  

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

  

Ação: Desenvolvimento e Valorização da Educação Especial 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
  

OBJETIVO 02.3: Garantir o acesso e permanência à educação básica, à produção cultural, ao esporte e ao lazer, com 
sustentabilidade, inclusão social e valorização regional  

Órgão Responsável: Fundação Escola Bosque Prof. Eidorfe Moreira – FUNBOSQUE 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Ampliar de 60 para 90 (50%) o quantitativo de alunos 
matriculados/ano no ensino médio (modalidade técnico 
regular) na Casa Escola da Pesca 

DAOUT und 30 90 

Implantar o ensino médio noturno (modalidade EJA) com 
atendimento a 40 novos estudantes matriculados/ano 

DAOUT und 40 120 

  

Ação: Desenvolvimento e Valorização da Educação Infantil 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
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Ação: Desenvolvimento e Valorização do Ensino Fundamental 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA     

ção: Desenvolvimento e Valorização da Educação de Jovens e Adultos 

(  x   ) ATIVIDADE  

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

 

Ação: Desenvolvimento e Valorização do Ensino Médio Técnico Profissionalizante ao Mercado de Trabalho 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  

 

Ação: Desenvolvimento de Programas e Projetos de Incentivo às Práticas Culturais, Esportivas e de Sustentabilidade 
Ambiental 

(  x   ) PROJETO  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  

Ação: Desenvolvimento e Operacionalização das Atividades Integradas do Ecomuseu da Amazônia 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
  
OBJETIVO 02.3: Garantir o acesso e permanência à educação básica, à produção cultural, ao esporte e ao lazer, com 
sustentabilidade, inclusão social e valorização regional  

Órgão Responsável: Fundação Municipal de Amparo ao Estudante - FMAE 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Garantir para os estudantes da RME a oferta da alimentação 
escolar durante os 200 dias letivos 

Abrangência 
Municipal 

% 100% 100% 

Ampliar de 39 para 60 (54%) o quantitativo de unidades 
escolares atendidas pelo Projeto Educando com a Horta 
Escolar e Gastronomia-PEHEG 

DAMOS und --- --- 

DAOUT und 01 02 

DAICO und --- 02 

DABEL und 02 04 

DAGUA und --- --- 

DASAC und 01 02 

DAENT und 01 02 

DABEN und 01 03 

Ampliar de 8.000 para 15.000 o quantitativo de estudantes 
atendidos pelo Projeto Café da Manhã (7mil alunos 
atendidos – 87%) 

Abrangência 
Municipal 

und 1.750 5.250 
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Ampliar de 1.500 para 3.000 o quantitativo de estudantes 
atendidos pelo Projeto Educação Alimentar e Educacional 
com pesquisa de aceitabilidade dos cardápios realizada 

Abrangência 
Municipal 

und 375 1.125 

Ampliar de 1.500 para 3.000 o quantitativo de estudantes 
com avaliação antropométrica realiza pelo PNAE nas zonas 
urbana e rural 

Abrangência 
Municipal 

und 375 1.125 

800.000 pães/ano produzidos em atendimento ao Projeto 
Pão Nosso em complementação à alimentação escolar  

Abrangência 
Municipal 

und 800.000 2.400.000 

Ação: Operacionalização do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   

Ação: Promoção da Avaliação Nutricional nas Unidades Escolares 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

   

OBJETIVO 02.3: Garantir o acesso e permanência à educação básica, à produção cultural, ao esporte e ao lazer, com 
sustentabilidade, inclusão social e valorização regional  

Órgão Responsável: Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Ampliar de 12.000 para 14.400 (20%) o número de 
visitantes nos espaços museais 

Abrangência 
Municipal 

und 600 (5%) 1.800 

12 exposições artísticas realizadas 
Abrangência 

Municipal 
und 2 10 

Ampliar de 145.000 para 188.500 (30%) o número de 
pessoas atendidas nas atividades e projetos de incentivo 
ao livro e leitura 

Abrangência 
Municipal 

und 
10.875 
(7,5%) 

32.625 

Elaborar o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e 
Biblioteca 

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 

Atingir público médio de 710 mil pessoas nos eventos e 
atividades culturais promovidos pela FUMBEL 

Abrangência 
Municipal 

und 177.500 532.500 

  

Ação: Desenvolvimento e Operacionalização de Projetos e Ações Museológicas 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   

Ação: Desenvolvimento e Operacionalização da política de Incentivo ao Livro e à Leitura 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA     
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Ação: Desenvolvimento e Operacionalização de Projetos e Ações em Educação Patrimonial 

(  x   ) ATIVIDADE  

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
   

 

Ação: Desenvolvimento e Operacionalização de Eventos Culturais 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  

 

Ação: Desenvolvimento e Fomento à Políticas Públicas para o fortalecimento da Economia Criativa 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  

 

OBJETIVO 02.3: Garantir o acesso e permanência à educação básica, à produção cultural, ao esporte e ao lazer, com 
sustentabilidade, inclusão social e valorização regional  

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Ampliar de 3.940/dia para 5.910/dia (50%) o número de 
pessoas atingidas por atividades físicas nas Academiais 
ao Ar Livre 

Abrangência 
Municipal 

und 492/dia 1.477/dia 

Ampliar de 941/mês para 1.411/mês (50%) o número de 
pessoas inseridas nos programas de valorização da 3ª 
idade  

Abrangência 
Municipal 

und 117/mês 352/mês 

Ampliar de 1.500 para 2.625 (75%) o número de jovens 
qualificados para o mercado de trabalho 

Abrangência 
Municipal 

und 282/ano 846/ano 

Ampliar em 50% os Projetos de Esporte e Lazer 
Abrangência 

Municipal 
% 25% 25% 

  

Ação: Fomento à Política de Esporte e Lazer 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   

Ação: Desenvolvimento de Ações Educativas Complementares de Esporte e Lazer 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA     
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OBJETIVO 02.4: Promover a expansão e a melhoria da infraestrutura dos equipamentos públicos de educação, cultura, esporte e lazer 

com responsabilidade ambiental e acessibilidade 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SEMEC 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Ampliar de 56 para 70 (14 unidades - 235) o quantitativo 
de Salas de Recursos Multifuncionais – SRM em 
unidades escolares 
 

DAMOS und 01 01 

DAOUT und 02 01 

DAICO und – 01 

DABEL und 01 01 

DAGUA und – 01 

DASAC und 01 01 

DAENT und 01 01 

DABEN und – 01 

Ampliar de 56 para 83 (48%) o quantitativo de unidades 
escolares com acesso à internet em todos os espaços da 
escola (27 unidades) 

DAMOS und 01 02 

DAOUT und 01 03 

DAICO und 02 03 

DABEL und – 01 

DAGUA und 02 – 

DASAC und 01 – 

DAENT und 02 01 

DABEN und 02 06 

 
Ampliar de 55 para 76 (38%) o quantitativo de 
laboratórios de informática equipados (21 unidades) 

DAMOS und – 01 

DAOUT und 01 03 

DAICO und 01 04 

DABEL und – – 

DAGUA und – 02 

DASAC und – – 

DAENT und 01 02 

DABEN und 01 05 

Ampliar de 271.200 para 376.938 (40%) o acervo 
bibliográfico utilizado nas bibliotecas escolares (105.738 
exemplares)  
 

DAMOS und 1.141 5.198 

DAOUT und 4.135 18.836 

DAICO und 2.202 10.032 

DABEL und 3.516 16.016 

DAGUA und 3.214 14.642 

DASAC und 1.908 8.693 

DAENT und 908 4.138 

DABEN und 2.009 9.150 

14 unidades escolares construídas (12 unidades de 
educação infantil - UEI e 02 fundamental - UE) 

DAMOS und – 02 

DAOUT und – 03 

DAICO und – 01 

DABEL und – – 

DAGUA und – 01 

DASAC und – 03 

DAENT und – – 

DABEN und 02 02 

9 unidades escolares com quadras esportivas 
construídas, totalizando 100% de unidades com 
equipamento implantado 

DAMOS und – – 

DAOUT und 01 02 

DAICO und 01 03 

DABEL und – – 

DAGUA und 01 – 

DASAC und – – 

DAENT und – – 

DABEN und – 01 
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DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

46 unidades escolares reformadas com garantia de 
acessibilidade universal e adequadas às normas 

DAMOS und 2 2 

DAOUT und 1 1 

DAICO und 2 3 

DABEL und 3 3 

DAGUA und 3 4 

DASAC und 2 5 

DAENT und 2 4 

DABEN und 4 5 

16 unidades escolares ampliadas 

DAMOS und 01 03 

DAOUT und – 04 

DAICO und 01 01 

DABEL und – – 

DAGUA und 01 02 

DASAC und – – 

DAENT und 01 01 

DABEN und – 01 

26 unidades escolares (30%) com Sistema Eletrônico de 
Monitoramento implantado nas unidades escolares da 
RME   

DAMOS und  –   –  

DAOUT und  –   –  

DAICO und 1 3 

DABEL und 1 4 

DAGUA und 1 4 

DASAC und 1 3 

DAENT und 1 3 

DABEN und 1 3 

 
 

Ação: Construção, Reforma e Ampliação da Rede Física Educacional 

(  x   ) PROJETO  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   

Ação: Aparelhamento e Manutenção dos Espaços Físicos de suporte às Atividades Educacionais 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA     

     

Ação: Operacionalização e Manutenção da Rede Física Educacional 

(  x   ) ATIVIDADE  

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

   
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

 

97 
 

OBJETIVO 02.4: Promover a expansão e a melhoria da infraestrutura dos equipamentos públicos de educação, cultura, 
esporte e lazer com responsabilidade ambiental e acessibilidade 

Órgão Responsável: Fundação Escola Bosque Prof. Eidorfe Moreira – FUNBOSQUE 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Construir 02 trapiches nas Unidades Pedagógicas (UP 
Jutuba e UP Jamaci – FUNBOSQUE 

DAOUT und 1 1 

Construir 01 espaço de recreação para as crianças da 
educação infantil 

DAOUT und 1 --- 

100% da infraestrutura física da sede da FUNBOSQUE 
reformada com a construção de 03 salas de Coordenação 
Pedagógica e 01 sala para o Conselho Escolar da 
FUNBOSQUE 

DAOUT % 100% --- 

Implantar a Escola de Gastronomia DAOUT % 25% 75% 

  

Ação: Construção, Reforma e Ampliação da Rede Física Educacional 

(  x   ) PROJETO  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   

Ação: Aparelhamento e Manutenção dos Espaços Físicos de suporte às Atividades Educacionais 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA     

  

Ação: Operacionalização e Manutenção da Rede Física Educacional 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

OBJETIVO 02.4: Promover a expansão e a melhoria da infraestrutura dos equipamentos públicos de educação, cultura, 
esporte e lazer com responsabilidade ambiental e acessibilidade 

Órgão Responsável: Fundação Municipal de Amparo ao Estudante - FMAE 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Reestruturar e manter permanentemente a infraestrutura 
predial da FMAE com reforma e ampliação do depósito 
de gêneros alimentícios, cozinha experimental, auditório e 
salas de escritórios da administração, espaço da horta 
experimental e o estacionamento 

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 

02 caminhões para distribuição dos gêneros alimentícios 
adquiridos 

Abrangência 
Municipal 

und 1 1 
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Ação: Operacionalização do Sistema Municipal de Alimentação Escolar e distribuição dos Produtos da Merenda Escolar 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   OBJETIVO 02.4: Promover a expansão e a melhoria da infraestrutura dos equipamentos públicos de educação, cultura, 
esporte e lazer com responsabilidade ambiental e acessibilidade 

Órgão Responsável: Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Ampliar de 40.000 para 52.000 (30%) o quantitativo de 
exemplares do acervo bibliográfico e audiovisual próprio 

Abrangência 
Municipal 

und 3.000 9.000 

Ampliar de 1.580 obras para 1.738 (10%) o quantitativo 
de bens do acervo museal próprio 

Abrangência 
Municipal 

und 40 118 

Atualizar, ampliar e digitalizar o Inventário de Bens 
Imóveis de Interesse à Preservação localizados no 
Centro Histórico de Belém – CHB, Distrito de Icoaraci e 
Distrito de Mosqueiro 

DAMOS e 
DAICO 

% 10% 90% 

Restaurar o Palácio Antônio Lemos DABEL % 10% 90% 

Restaurar o Palacete Bolonha DABEL % 5% 95% 

Reformar o Palacete Pinho DABEL % 10% 90% 

Manter a infraestrutura física predial do Chalé Tavares 
Cardoso 

DAICO % 100% 100% 

Manter a infraestrutura física predial de 4 bibliotecas 
públicas municipais 

Abrangência 
Municipal 

% 100% 100% 

Manter a infraestrutura física predial da FUMBEL 
Abrangência 

Municipal 
% 100% 100% 

  

Ação: Fomento e Ampliação da Democratização do Acesso às Informações e Difusão Cultural 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   
Ação: Preservação, Valorização e Requalificação dos Espaços e Imóveis Públicos de Interesse Histórico, Artístico e 
Cultural 

(  x   ) PROJETO     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA     

  

Ação: Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Culturais 

(  x   ) PROJETO  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
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Ação: Desenvolvimento e Operacionalização de Ações Integradas de Cultura e Turismo 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  

 
OBJETIVO 02.4: Promover a expansão e a melhoria da infraestrutura dos equipamentos públicos de educação, cultura, 
esporte e lazer com responsabilidade ambiental e acessibilidade 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Ampliar de 23 para 35 (50%) o quantitativo de 
Academias ao Ar Livre 

Abrangência 
Municipal 

und 3 9 

02 CIE’s (Área do IATE CLUBE e Paracuri) 100% 
implantados 

DAGUA  % 25% 75% 

DAICO % 25% 75% 

Recuperar e equipar os espaços públicos de 
Esporte, Lazer  

Espaço Mestre 70 - 
DAGUA 

% 25% 75% 

Ginásio Altino 
Pimenta - DABEL 

% 25% 75% 

  

Ação: Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento da Rede Física dos Espaços Esportivos  

(  x   ) PROJETO  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

     

Ação: Manutenção da Infraestrutura dos Espaços Esportivos  

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
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OBJETIVO 02.5: Fomentar a articulação interinstitucional na promoção de ações integradas para participação cidadã 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SEMEC 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Ampliar em 20% o acesso da comunidade aos 
equipamentos públicos municipais de educação, cultura, 
esporte e lazer 

Abrangência 
Municipal 

% 5% 15% 

 Implantar 16 projetos de educação, cultura, esporte e 
lazer envolvendo cooperação técnica intergovernamental 
ou organização da sociedade civil 

Abrangência 
Municipal 

und 4 12 

Capacitar profissionalmente 1.000 alunos da EJA e 
Educação Profissional, contribuindo para geração de 
emprego e renda 

DAMOS und 30 90 

DAOUT und 19 57 

DAICO und 35 105 

DABEL und 15 45 

DAGUA und 46 138 

DASAC und 35 105 

DAENT und 35 105 

DABEN und 35 105 

Garantir a oferta de 8 projetos estruturados com base na 
articulação educação, cultura, esporte e lazer, e nas 
parcerias intersetoriais  

Abrangência 
Municipal 

und 2 6 

Realizar formação e capacitação para 2.000 
representantes da comunidade envolvidos com a 
alimentação escolar 

Abrangência 
Municipal 

und 500 1.500 

 
 

Ação: Desenvolvimento de Programas e Projetos de Incentivo às Práticas Culturais, Esportivas e de Sustentabilidade 
Ambiental 

(  x   ) PROJETO  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA     
 

   

Ação: Desenvolvimento e Operacionalização da Qualificação Profissional dos Estudantes ao Mercado de Trabalho  

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

   

OBJETIVO 02.5: Fomentar a articulação interinstitucional na promoção de ações integradas para participação cidadã 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Ampliar de 470 para 940 (100%) a capacidade de 
inclusão de estudantes da RME atendidas na Companhia 
/ Escola de Dança 

Abrangência 
Municipal 

und 118 352 

Ampliar de 2.554 para 5.108 (100%) o número de 
estudantes participantes dos projetos de valorização do 
esporte e prevenção à saúde 

Abrangência 
Municipal 

und 638 1.914 

Garantir 100% de participação nos eventos 
Interinstitucionais da PMB   

Abrangência 
Municipal 

% 100% 100% 
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Ação: Implementação de Programas Especiais Educacionais para o Esporte e Lazer  

(  x   ) PROJETO  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   

Ação: Realização de Eventos Esportivos e de Lazer  

(  x   ) PROJETO     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA     
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 Eixo Estratégico: MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E JUSTIÇA SOCIAL 

Indicador 

Os indicadores relacionados a estas diretrizes estratégicas integram a lista de Indicadores Oficiais da Plataforma dos 
Centros Urbanos – PCU/UNICEF (páginas 73 a 75) 

Diretriz Estratégica: 
Propiciar a segurança e a integridade dos cidadãos e do patrimônio com integração de políticas públicas entre os entes 
federados, intensificando ações de prevenção à violência na promoção de uma cultura de Paz 
Assegurar o exercício do direito de cidadania com foco na inclusão social e produtiva 

PROGRAMA TEMÁTICO 03: SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA 
 

Valor Global: R$ 379.195.072,00 

  
2018 2019 - 2021 

R$ 87.518.015,00 R$ 291.677.057,00 

 
OBJETIVO 03.1: Intensificar as ações integradas de prevenção à violência e o enfrentamento à criminalidade na promoção 
da cultura da paz 

Órgão Responsável: Guarda Municipal - GMB 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Ampliar de 38 para 45 os espaços públicos 
supervisionados por sistema de vídeo monitoramento 

Abrangência 
Municipal 

und 7 21 

Ampliar em 20% o serviço de rondas distritais 
comunitárias e a capacidade de atendimento à 
ocorrências das bases distritais 

Abrangência 
Municipal 

% 5% 15% 

Ampliar em 20% a atuação integrada de fiscalização no 
trânsito e ordenamento público 

Abrangência 
Municipal 

% 5% 15% 

Ampliar em 20% a atuação preventiva na proteção 
sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e 
equipamentos públicos 

Abrangência 
Municipal 

% 5% 15% 

Ampliar de 30 para 70 os dispositivos de atendimento do 
SOS da PAZ em equipamentos públicos municipais 

Abrangência 
Municipal 

und 20 20 

Ampliar de 120 para 160 o quantitativo de crianças e 
adolescentes atendidos pelo projeto Anjos da Guarda 

Abrangência 
Municipal 

und 10 30 

Ampliar de 21 para 56 o número de palestras sócio 
pedagógicas realizadas nas unidades escolares pelo 
projeto Guarda Amigo da Escola 

Abrangência 
Municipal 

und 10 25 

 
 

Ação: Operacionalização e Manutenção das Ações de Monitoramento e Intervenção à Violência 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   

Ação: Modernização e Manutenção das Ações Primária de Prevenção da Violência à Comunidade 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA     
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Ação: Modernização, Reaparelhamento e Manutenção Operacional da Guarda Municipal de Belém 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

   

Ação: Construir, Ampliar e Reformar as Unidades da Guarda Municipal de Belém 

(  x   ) PROJETO     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA     

 

OBJETIVO 03.2: Aprimorar a qualificação profissional e a valorização do servidor da Guarda Municipal 

Órgão Responsável: Guarda Municipal - GMB 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

720 servidores qualificados em processos de formação 
profissional 

Abrangência 
Municipal 

und 180 540 

Ampliar em 300 servidores o quantitativo do efetivo da 
Guarda Municipal 

Abrangência 
Municipal 

und --- 300 concursados 

Efetivar a promoção e progressão funcional conforme 
estabelecido no plano e cargos carreiras e remuneração 
– PCCR 

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 

Proporcionar 12 ações voltadas a qualidade de vida do 
servidor (NSST) 

Abrangência 
Municipal 

und 3 9 

Revisar e efetivar o Plano Municipal de Segurança 
Pública 

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 

 
 

Ação: Qualificação da Gestão da Política de Segurança Pública Municipal 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   OBJETIVO 03.3: Garantir a promoção de políticas afirmativas à população em situação de vulnerabilidade social e a 
consolidação de direitos humanos 

Órgão Responsável: Gabinete do Prefeito e coordenadorias vinculadas 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

30% da capacidade de acesso aos processos educativos, 
informacionais, preventivos e de acolhimento aos 
serviços públicos ampliada, com atendimento 
programado à  435.000 pessoas 

Abrangência 
Municipal 

% 
7,5%  

(108.750) 
22,5% 

(326.250) 

30% da capacidade de atendimento a infância, 
adolescência e juventude ampliada nos programas de 
prevenção e combate à violência (445.888 população de 
crianças e adolescentes / 30% = 133.766) 

Abrangência 
Municipal 

% 
7,5%  

(33.442) 
22,5%  

(100.326) 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

 

104 
 

30% de riscos ou ocorrências de sinistros ambientais 
reduzida conferindo segurança física e patrimonial à 
população residente em áreas de vulnerabilidade (5.742 
no total, reduzir para 4.019 pessoas) 

Abrangência 
Municipal 

% 
7,5%  
(430) 

22,5% 
(1.290) 

08 oficinas de capacitação para formação do quadro de 
voluntários permanentes da Defesa Civil realizadas 

Abrangência 
Municipal 

und 2 6 

Manter quadro de reserva de 100 voluntários da Defesa 
Civil para atuação em sinistros de grande magnitude 

Abrangência 
Municipal 

und 20 80 

16 programas de treinamento para a formação dos 
Agentes Jovens da Defesa Civil implantados 

Abrangência 
Municipal 

und 4 12 

800 jovens capacitados e treinados no Programa Agente 
Jovem da Defesa Civil com potencial multiplicador de 
boas práticas em 3 eixos: meio ambiente, noções sobre 
defesa civil e curso básico de primeiros socorros 

Abrangência 
Municipal 

und 100 700 

 
 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Promover e realizar 20 Campanhas Educativas e 
Preventivas realizadas nas áreas de risco 

Abrangência 
Municipal 

und 4 16 

12 Núcleos Comunitários de Defesa Civil – NUDEC 
implantados nos 8 distritos administrativos do Município 

Abrangência 
Municipal 

und 2 10 

Estruturar e manter os 04 Centros Aliança pela Paz  
Abrangência 

Municipal 
und 1 3 

Estruturar Política Municipal de Desenvolvimento da 
Cultura Cidadã 

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 

 
 

Ação: Desenvolvimento e Promoção de Parcerias Sociais   

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   

Ação: Desenvolvimento e Operacionalização do Programa Aliança pela Paz  

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA     

Ação: Operacionalização e Manutenção das Coordenadorias 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
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Ação: Operacionalização e Manutenção da Defesa Civil  

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

   

Ação: Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência  

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
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Eixo Estratégico: MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E JUSTIÇA SOCIAL 

Diretriz Estratégica: 
Fomentar a geração de emprego, trabalho, renda, e a qualificação profissional  
Promover o desenvolvimento econômico com ampliação da cadeia produtiva e competitividade  
Consolidar e criar novos negócios na promoção do turismo integrado ao ambiente cultural e gastronômico 

PROGRAMA TEMÁTICO 04: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
SUSTENTÁVEL 

 
Valor Global: R$ 37.000.066,00 

  
2018 2019 - 2021 

R$ 8.616.036,00 R$ 28.384.030,00 

 
OBJETIVO 04.1: Identificar a dinâmica socioeconômica do município, suas potencialidades e desafios, inserindo a 
economia criativa como estratégia de desenvolvimento 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Economia – SECON 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Elaborar o Plano de Desenvolvimento Econômico de 
Belém 

Abrangência 
Municipal 

% 50% 50% 

3 Semanas Municipais da Economia Criativa realizadas 
alcançando média de público 20 mil/ano (60 mil) 

Abrangência 
Municipal 

und --- 
60.000 

empreendedores 
criativos atendidos  

Qualificar 2 espaços públicos para formação e fruição do 
público por ano  

Abrangência 
Municipal 

und --- 2 espaços 

Criar o Centro Municipal de Economia Criativa  
Abrangência 

Municipal 
% --- 100% 

 
 

Ação: Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos do Município de Belém  

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   

Ação: Fomento à Competitividade e à Atração de Investimentos Estratégicos com Base nas Aptidões Locais 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
  

   

OBJETIVO 04.1: Identificar a dinâmica socioeconômica do município, suas potencialidades e desafios, inserindo a 
economia criativa como estratégia de desenvolvimento 

Órgão Responsável: Fundo Ver-o-Sol - FVOS  

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Implantar o Programa Farmácia Amazônica incentivando 
o cultivo e manipulação de planas medicinais, bem como 
a produção de medicamentos fitoterápicos 

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 
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Ação: Desenvolvimento e Manutenção do Programa Farmácia Amazônia 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
    

   OBJETIVO 04.2: Promover o reordenamento e modernização do sistema de abastecimento e comércio em logradouros 
público 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Economia – SECON 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Reformar 3 feiras (Sta. Luzia) 

DAICO % 25% 75% 

DABEL % 100% --- 

DASAC % 25% 75% 

Reformar 3 mercados (São Brás) 
DABEL % 25% 75% 

DAGUA % 25% 75% 

Reformar 2 portos comerciais (Porto do Açaí) 
DAICO % 25% 75% 

DAGUA % 25% 75% 

60 logradouros públicos com atividades econômicas 
instaladas fiscalizados e beneficiados com o 
ordenamento e padronização 

Abrangência 
Municipal 

und 10 50 

400 ambulantes atuantes no Centro Comercial de Belém 
com comércio informal beneficiados com a formalização 
da atividade e reordenados para espaços públicos 
adequados ao comércio 

Abrangência 
Municipal 

und 100 300 

 

Ação: Modernização e Requalificação do Sistema de Abastecimento da Produção e Comércio em Logradouros Públicos 

(  x   ) PROJETO  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   

Ação: Operacionalização da Gestão dos Equipamentos Municipais de Abastecimento e Distribuição da Produção 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
  

   

Ação: Promoção do Licenciamento e Acompanhamento do Uso do Espaço Público com Orientação e Capacitação dos 
Permissionários 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
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OBJETIVO 04.3: Promover a formação e a qualificação profissional na geração de trabalho, emprego e renda 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Economia – SECON 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Implantar a Central de Trabalhadores Autônomos de 
Belém com (banco de dados atualizados de profissionais 
disponíveis no mercado de trabalho 

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 

Implantar o Sistema Integrado de para Qualificação 
Profissional 

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 

 

Ação: Desenvolvimento e Operacionalização da Formação, Qualificação e Capacitação Profissional na Geração de 
Trabalho, Emprego e Renda 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

   OBJETIVO 04.3: Promover a formação e a qualificação profissional na geração de trabalho, emprego e renda 

Órgão Responsável: Fundo Ver-o-Sol- FVOS 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

2.000 micro e pequenos empreendedores iniciantes 
qualificados/ano (200/mês – 8.000 no total)  

Abrangência 
Municipal 

und 500 7.500 

Identificar, ampliar e disponibilizar linhas de crédito para 
550 empreendedores/ano (55 empreendedores/mês – 
2.200 no total), priorizando os micros e pequenos 
empreendedores formais e informais com ênfase na 
economia popular 

Abrangência 
Municipal 

und 550/ano 
1.650 

empreendedores/3 
anos 

288.000 refeições/ano (1.200 refeições/dia – 1.152.000 no 
total) fornecidas aos trabalhadores a preços populares e com 
qualidade nutricional e segurança alimentar, inclusive de 
forma itinerante nos centros comerciais de Belém  

Abrangência 
Municipal 

und 288.000/ano 
864.000  

refeições/3 anos 

 

Ação: Desenvolvimento e Operacionalização da Formação, Qualificação e Capacitação Profissional na Geração de 
Trabalho, Emprego e Renda 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   

Ação: Desenvolvimento e Ampliação do Acesso ao Microcrédito aos Pequenos Empreendedores Municipais 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
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Ação: Modernização e Requalificação do Sistema de Abastecimento da Produção e Comércio em Logradouros Públicos 

(  x   ) PROJETO  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
   

   

Ação: Operacionalização e Manutenção do Restaurante Popular de Belém Desembargador Paulo Frota   

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA    

 

OBJETIVO 04.4: Promover e incentivar o turismo como atividade estratégica de desenvolvimento socioeconômico, ambiental e cultural 

Órgão Responsável: Coordenadoria Municipal de Turismo - BELEMTUR 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

4.000 estudantes da rede municipal de ensino beneficiados pelo 
projeto de visitação aos espaços culturais e pontos turísticos do 
município 

Abrangência 
Municipal 

und 1.000 3.000 

Ampliar de 327 para 520 quantitativo de empreendimentos 
turísticos cadastrados no CADASTUR via Ministério do Turismo  

Abrangência 
Municipal 

und 48 145 

01 Centro de Atendimento ao Turista implantado no Complexo 
do Ver-o-Peso 

Abrangência 
Municipal 

% 100% --- 

100% do Inventário Turístico de Belém concluído 
Abrangência 

Municipal 
% 30% 70% 

2.000 trabalhadores do ramo do turismo qualificados/ano 
(200/mês – 8.000 no total)  

Abrangência 
Municipal 

und 250 7.750 

Elaborar o Plano de Marketing do Turismo de Belém 
Abrangência 

Municipal 
% 50% 50% 

 

Ação: Desenvolvimento e Operacionalização do Marketing Turístico Local 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   

Ação: Fomento à Política de Turismo Local  

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
  

   

Ação: Promoção de Parcerias para Qualificação e Desenvolvimento do Turismo Local 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
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Ação: Implantação e Manutenção dos Centros de Atendimento ao Turista  

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
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Eixo Estratégico: ORDENAMENTO, INFRAESTRUTRA URBANA E CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL 

Indicador 

Descrição Unidade 
Referência 

Índice Ano Fonte 

Índice de atendimento total de água % 97,44 2015 

Ministério das Cidades - 
SNIS - Sistema Nacional 

de Informações sobre 
Saneamento 

Índice de tratamento de esgoto % 29,91 2015 

Ministério das Cidades - 
SNIS - Sistema Nacional 

de Informações sobre 
Saneamento 

Taxa de cobertura do serviço de coleta de Resíduo 
Domiciliar - RDO em relação à população total do 
município 

% 92,00 2015 

Ministério das Cidades - 
SNIS - Sistema Nacional 

de Informações sobre 
Saneamento 

Cobertura de CAR na área cadastrável % 40,06 2015 
Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - SEMAS 

Cobertura de Iluminação Pública Em construção 

Transporte de média e alta capacidade por residente 
- RTR (Rapid Transit to Resident) 

Km/100.000 hab 1,31 2016 SEMOB 

Taxa de extensão de ciclovias e ciclo faixas por 
100.000 habitantes 

Km/100.000hab 6,11 2016 SEMOB 

Total de benefícios/produtos direcionados para 
soluções de inadequações habitacionais entregues 
para famílias com renda mensal de até 3 SM e Total 
de unidades habitacionais entregues 

ind 1.300 2016 SEHAB 

Diretriz Estratégica: 
Promover a habitabilidade com acesso à terra urbanizada, à moradia e ao saneamento ambiental 
Promover o ordenamento do espaço urbano com melhoria da qualidade de vida e equilíbrio sócio econômico e ambiental 
Garantir a mobilidade e acessibilidade aos equipamentos, serviços e espaços públicos 
Corroborar com a gestão metropolitana compartilhada a fim de alcançar soluções viáveis diante de objetivos comuns 

PROGRAMA TEMÁTICO 05: GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO 
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
Valor Global: R$ 2.293.009.587,00 

  
2018 2019 - 2021 

R$ 541.425.973,00 R$ 1.751.583.614,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

 

112 
 

OBJETIVO 05.1: Promover a integração das atividades humanas, dos serviços públicos e do meio ambiente no 
ordenamento do território 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Urbanismo - SEURB 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Revisar e regulamentar instrumentos de planejamento e 
controle urbanístico 

Abrangência 
Municipal 

und 2  --- 

Ampliar a rede de iluminação pública de 80.146 para 
95.000 pontos priorizando as necessidades distritais 

Abrangência 
Municipal 

und 3.714 11.140 

Ampliar de 1.481 para 3.000 pontos utilização de 
luminárias a LED 

Abrangência 
Municipal 

und 380 1.139 

Substituir os equipamentos antigos em 43.615 pontos na 
melhoria eficientização da iluminação pública  

Abrangência 
Municipal 

und 10.904 32.711 

Implantar o Sistema de Gerenciamento e 
Acompanhamento do Adensamento Urbano e Ocupação 
do Território 

Abrangência 
Municipal 

% 10% 90% 

 

Ação: Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas na Regulamentação de Instrumentos de Controle e Regularização do 
Espaço Urbano 

(  x   ) ATIVIDADE 

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   

Ação: Ampliação da Infraestrutura e Melhoria da Eficientização da Iluminação Pública 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
  

   

Ação: Operacionalização e Manutenção da Cobertura da Rede Iluminação Pública 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA    
 

   OBJETIVO 05.1: Promover a integração das atividades humanas, dos serviços públicos e do meio ambiente no 
ordenamento do território 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente  - SEMMA   

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Ampliar de 60% para 100% as áreas rurais cadastradas 
no CAR 

Abrangência 
Municipal 

% 10% 30% 

Recuperar 10.000 ha de áreas desmatadas, conforme o 
Cadastro Ambiental Rural (CAR), seguindo as diretrizes 
do Programa Municípios Verdes 

Abrangência 
Municipal 

ha 2.500 ha 7.500 ha 

Ampliar o plantio de árvores nos espaços públicos com a 
inserção de 2.000 arbóreas urbanas 

Abrangência 
Municipal 

und 500 1.500 

Desenvolver programa de educação para divulgação das 
normas de regularização de obras e código de posturas 
do município, com duas ações anuais por distrito 

Abrangência 
Municipal 

% 100% 100% 
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Ação: Criação e Requalificação de Áreas Protegidas e Unidades de Conservação 

(  x   ) PROJETO  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
 

   

Ação: Gestão e Manutenção das Áreas Protegidas e Unidades de Conservação 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
 

   

Ação: Ampliação e Revitalização das Áreas Verdes integrantes do Patrimônio Público 

(  x   ) PROJETO  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

   

Ação: Manutenção e Conservação das Áreas verdes integrantes do Patrimônio Público 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
 

   

Ação: Desenvolvimento de Projetos de Educação Ambiental 

(  x   ) PROJETO     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
 

   

Ação: Operacionalização e Manutenção das Atividades de Educação Ambiental 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

   

Ação: Desenvolvimento e Ampliação dos Projetos de Controle Ambiental 

(  x   ) PROJETO  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA    
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Ação: Operacionalização e Manutenção das Atividades de Controle Ambiental 

(  x   ) ATIVIDADE 

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
 

 

OBJETIVO 05.2: Garantir condições humanas dignas de habitabilidade 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Reduzir o déficit habitacional de interesse social em 12% 
com a entrega de 8.500 unidades habitacionais à 
população de baixa renda (72.401 – FJP, 2010) 

Abrangência 
Municipal  

und 2.125/ano 
6.375 unidades/3 

anos 

Promover a requalificação habitacional, ampliando de 
1.311 para 4.000 a emissão de Cheques Moradia para 
melhoria da habitabilidade 

Abrangência 
Municipal 

und 673 2.016 

 

Ação: Desenvolvimento e Operacionalização de Programas e Projetos de Urbanização de Assentamos Precários 

(  x   ) ATIVIDADE 

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   

Ação: Produção de Lotes Urbanizados 

(  x   ) PROJETO     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
  

   

Ação: Contratação e Construção de Unidades Habitacionais 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
    

Ação: Desenvolvimento e Manutenção dos Projetos de Trabalho Técnico Social  

(  x   ) PROJETO  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
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OBJETIVO 05.2: Garantir condições humanas dignas de habitabilidade 

Órgão Responsável: Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Promover a regularização fundiária de 20.000 lotes 
Abrangência 

Municipal 
und 5.000 15.000 

Elaborar 02 Planos de Urbanização para Zonas de 
Interesse Social 

DAGUA  
(Portal da 
Amazônia) 

und 
 

1 plano 
 

1 plano 

 

Ação: Consolidação da Política de Regularização Fundiária do Município 

(  x   ) ATIVIDADE 

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   

Ação: Desenvolvimento de Programas e Projetos de Requalificação Urbanística 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

   

OBJETIVO 05.3: Garantir a acessibilidade e mobilidade, no território municipal, com segurança e autonomia 

Órgão Responsável: Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Garantir melhor  fluidez em 50% dos corredores do 
sistema  viário principal e secundário 

Abrangência 
Municipal 

% 15% 35% 

Integrar os diversos espaços urbanos com a ampliação 
da malha cicloviária e de ciclofaixas de 85 Km para 135 
Km (50 Km)  

Abrangência 
Municipal 

Km 12,5 Km 37,5 Km 

Implantar Sistema de Transporte Público Fluvial, com 
linha regular integrada ao BRT 

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 

 
 

Ação: Desenvolvimento e Operacionalização do Sistema Municipal de Mobilidade Urbana 

(  x   ) ATIVIDADE 

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
   

   

Ação: Construção, Ampliação e Melhoria do Mobiliário integrado ao Sistema de Mobilidade Urbana 

(  x   ) PROJETO     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
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Ação: Modernização e Operacionalização do Sistema Integrado de Transporte Público e Fluvial 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
    

Ação: Desenvolvimento e Operacionalização das Atividades de Educação Cidadã para o Trânsito Seguro 

(  x   ) ATIVIDADE  

   (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

   

Ação: Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Formação, Qualificação e Capacitação dos Recursos Humanos 

(  x   ) ATIVIDADE     

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
  

   

OBJETIVO 05.3: Garantir a acessibilidade e mobilidade, no território municipal, com segurança e autonomia 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Saneamento - SESAN 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Integrar os diversos espaços urbanos com a ampliação 
da malha viária em 350 km  

DAMOS Km 2,10 6,30 

DAOUT Km 2,40 7,30 

DAICO Km 10,5 31,50 

DABEL Km 9,10 27,30 

DAGUA Km 21,50 64,60 

DASAC Km 16,10 48,30 

DAENT Km 7,90 23,60 

DABEN Km 17,90 53,60 

 
 

Ação: Construção, Pavimentação e Manutenção da Malha Viária 

(  x   ) ATIVIDADE 
   

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
      

Ação: Construção e Manutenção de Obras Especiais (pontes, passarelas, aterramento de vias) 

(  x   ) ATIVIDADE  
   

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
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OBJETIVO 05.3: Garantir a acessibilidade e mobilidade, no território municipal, com segurança e autonomia 

Órgão Responsável: Unidade Coordenadora do Projeto de Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova – 
UCP/PROMABEN 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

15 Km de novas vias implantadas no sistema viário da 
Bacia da Estrada Nova 

DAGUA Km 3,75  11,25 Km 

6 Km de vias recuperadas no sistema viário da Bacia da 
Estrada Nova 

DAGUA Km 1,5  4,5 Km 

1.600 m² de pontes para veículos construídas no sistema 
viário da Bacia da Estrada Nova 

DAGUA m² 400  1.200 m² 

137 m de passarelas para pedestres construídas no 
sistema viário da Bacia da Estrada Nova 

DAGUA m 34  102 m 

 

Ação: Desenvolvimento e Operacionalização de Obras e Infraestrutura do Projeto de Macrodrenagem da Bacia da Estrada 
Nova – PROMABEN I 

(  x   ) ATIVIDADE 
(  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
 

   

OBJETIVO 05.3: Garantir a acessibilidade e mobilidade, no território municipal, com segurança e autonomia 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Recuperar e ampliar em 21 km a pavimentação de 
calçadas 

Abrangência 
Municipal 

Km 5,25 Km 15,75 Km 

Implantar 19,46 km (9,73km ida / 9,73km volta) do BRT 
Augusto Montenegro (trecho Terminal do Mangueirão – 
Estrada do Maracacuera / DAICO) 

Abrangência 
Municipal 

Km 4,762 Km 14,286 Km 

Implantar 31,4 km (15,7km ida / 15,7km volta) do BRT 
Centenário (1ª Fase) 

Abrangência 
Municipal 

Km 7,85 Km 23,55 Km 

Implantar 9,8 km (4,9km ida / 4,9km volta) do BRT 
Centenário (2ª Fase) 

Abrangência 
Municipal 

Km 2,45 Km 7,35 Km 

Implantar 10,8 km (circuito) do BRT Centro (trecho Av. 
José Malcher / Av. José Bonifácio) 

Abrangência 
Municipal 

Km 2,7 Km 8,1 Km 

Implantar 4,85 km (circuito) do BRT Centro (trecho 
Icoaraci - DAICO) 

Abrangência 
Municipal 

Km 1,22 Km 3,66 Km 

Implantar Terminais Hidroviários de Passageiros  

DABEL % --- 100% 

DAICO % 25% 75% 

DAGUA % 25% 75% 

DAOUT % 25% 75% 

 
 

Ação: Desenvolvimento de Obras de Estruturação Viária do Bus Rapid Transit – BRT Belém 

(  x   ) PROJETO 
   

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA   
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OBJETIVO 05.4: Promover a manutenção e expansão dos serviços de saneamento, na busca da melhoria das condições 
de salubridade 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Saneamento - SESAN 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Integrar 03 bacias hidrográficas a programas de 
recuperação urbano-ambiental do município (Bacia do 
Mata-Fome, Bacia do Tucunduba – Lago Verde e Bacia 
do Ariri) 

DAMOS und --- --- 

DAOUT und --- --- 

DAICO und --- --- 

DABEL und --- --- 

DAGUA und 0,4 0,60 

DASAC und 0,05 0,25 

DAENT und 0,05 0,25 

DABEN und 0,4 1,00 

Ampliar em 34 km a rede de abastecimento de água no 
bairro do Fidélis( Ilha de Caratateua – DAOUT) e na Ilha 
de Cotijuba (DAOUT) 

DAOUT Km 8,5 Km 25,5 Km 

Implantar 52 km de redes de microdrenagem (abertura de 
novas vias e pavimentação) 

DAMOS Km 0,30 Km 0,30 Km 

DAOUT Km 0,40 Km 0,40 Km 

DAICO Km 1,50 Km 1,50 Km 

DABEL Km 1,40 Km 1,40 Km 

DAGUA Km 3,20 Km 3,20 Km 

DASAC Km 2,40 Km 2,40 Km 

DAENT Km 1,20 Km 1,20 Km 

DABEN Km 2,60 Km 2,60 Km 

Manter 216 km do sistema de microdrenagem no 
município (manutenção de vias) 
 

DAMOS Km 1,30 Km 3,90 Km 

DAOUT Km 1,50 Km 4,50 Km 

DAICO Km 6,50 Km 19,40 Km 

DABEL Km 5,60 Km 16,90 Km 

DAGUA Km 13,30 Km 39,80 Km 

DASAC Km 9,90 Km 29,80 Km 

DAENT Km 4,90 Km 14,60 Km 

DABEN Km 11,00 Km 33,10 Km 

Otimizar em 100% os serviços prestados pelo atual 
sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
(coleta, transporte, tratamento e deposição final) com 
cobertura de 92% de resíduos sólidos coletados no 
município 
 

DAMOS % 0,70 % 1,90 % 

DAOUT % 0,70 % 2,10 % 

DAICO % 3,00 % 9,00 % 

DABEL % 2,60 % 7,80 % 

DAGUA % 6,10 % 18,40 % 

DASAC % 4,60 % 13,80 % 

DAENT % 2,20 % 6,70 % 

DABEN % 5,10 % 15,30 % 

Implantar 02 Centros de Triagem 
Abrangência 

Municipal 
und 1 1 

Implantar 100 Pontos de Entrega Voluntária – PEV 
Abrangência 

Municipal 
und 20 80 

Implantar 10 Unidades de Recebimento de Pequenos 
Volumes - URPV  

Abrangência 
Municipal 

und 2 8 

Estabelecer o Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos 

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 
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Ação: Elaboração e Desenvolvimento de Projetos e Obras de Macrodrenagem nas Bacias Hidrográficas de Belém 

(  x   ) PROJETO  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

Ação: Elaboração e Implantação do Plano de Normatização do Lançamento de Águas Pluviais e Esgoto Tratado no 
Sistema de Drenagem Urbana dos Empreendimentos do Município 

(  x   ) ATIVIDADE  

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
  

Ação: Ampliação da Rede de Abastecimento de Água na Ilha de Cotijuba e no Bairro do Fidélis na Ilha de 
Caratateua/Outeiro 

(  x   ) PROJETO  

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

 

Ação: Execução de Obras de Microdrenagem. 

(  x   ) PROJETO  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

Ação: Manutenção da Rede de Microdrenagem 

(  x   ) ATIVIDADE  

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

 

Ação: Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
  

Ação: Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana 

(  x   ) ATIVIDADE  

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
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Ação: Elaboração e Desenvolvimento de Projetos de Educação Ambiental 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  

 
 

Ação: Elaboração e Implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(  x   ) PROJETO  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA  

 

OBJETIVO 05.4: Promover a manutenção e expansão dos serviços de saneamento, na busca da melhoria das condições 
de salubridade 

Órgão Responsável: Unidade Coordenadora do Projeto de Macrodrenagem da Bacia da Estrada nova – 
UCP/PROMABEN 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Integrar 02 bacias hidrográficas a programas de 
recuperação urbano-ambiental do município (Bacia da 
Estrada Nova e Bacia do Una) 

DAGUA und 0,20 0,80 

Ampliar em 36 km a rede de abastecimento de água na 
área do Projeto de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica 
da Estrada Nova – PROMABEN  

DAGUA Km 3,6Km  32,40 Km 

Implantar 01 sistema de esgotamento sanitário na área 
do Projeto de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica da 
Estrada Nova – PROMABEN 

DAGUA und 0,05 0,95 

46.800 m de rede de esgoto sanitário implantado na área 
do Projeto de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica da 
Estrada Nova – PROMABEN 

DAGUA m 11.700 m 35.100 m 

2.600 m de macrodrenagem concluída nos em canais e 
galerias das sub-bacias 1, 2, 3 e 4 da bacia hidrográfica 
da Estrada Nova  

DAGUA m 650 m 1.950 m 

3 sistemas de comportas implantados para o controle 
cheias dos canais na área do Projeto de Macrodrenagem 
da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova – PROMABEN  

DAGUA und 1 2 

Implantar 12,5 km de redes de microdrenagem (10 Km 
de redes implantadas e 2,5 Km de redes recuperadas) 
na área do Projeto de Macrodrenagem da Bacia 
Hidrográfica da Estrada Nova – PROMABEN 

DAGUA  Km 3,125 Km 9,375 Km 

323.142 m³ de canais reabilitados na da bacia 
hidrográfica do Una 

Abrangência 
Municipal 

m³ 80.785 m³ 242.357 m³ 

 

Ação: Desenvolvimento e Operacionalização de Obras e Infraestrutura do Projeto de Macrodrenagem da Bacia da Estrada 
Nova – PROMABEN I 

(  x   ) PROJETO  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
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Ação: Desenvolvimento e Operacionalização de Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Projeto 
de Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova – PROMABEN II 

(  x   ) PROJETO   

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
  

Ação: Desenvolvimento e Manutenção dos Planos de Reassentamento e Projetos de Trabalho Técnico Social  

(  x   ) PROJETO  

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
   

OBJETIVO 05.4: Promover a manutenção e expansão dos serviços de saneamento, na busca da melhoria das condições 
de salubridade 

Órgão Responsável: Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém - AMAE 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Implantar o Plano Municipal de Saneamento Básico em 
conjunto com o órgão gestor da política no que se refere 
ao abastecimento de água e esgotamento sanitário 

Abrangência 
Municipal 

% 50% 50% 

Elaborar Plano Municipal de Fiscalização da Qualidade 
dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário  

Abrangência 
Municipal 

% 50% 50% 

Elaborar Manual de Orientação dos Direitos e Deveres 
dos Usuários dos Serviços de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário 

Abrangência 
Municipal 

% 100% --- 

Estruturar Sistema de Informação Municipal dos Serviços 
de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 

 

Ação: Coordenação do Planejamento da Política de Abastecimento de água e Esgotamento Sanitário no Município 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
 

Ação: Desenvolvimento da Padronização e Normatização dos Serviços Reguladores de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário 

(  x   ) ATIVIDADE   

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
  

Ação: Operacionalização e Manutenção do Sistema de Controle e Fiscalização dos Serviços de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário 

(  x   ) ATIVIDADE  

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
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Ação: Operacionalização e Manutenção do Serviço de Atendimento ao Usuário / Consumidor e Agentes dos Serviços de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário  

(  x   ) ATIVIDADE    

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
 

OBJETIVO 05.5: Promover a preservação e requalificação dos espaços simbólicos e com potencial turístico do município 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Urbanismo - SEURB 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Manter 100% dos espaços públicos voltados à 
preservação, recreação e lazer  

Abrangência 
Municipal 

% 100% 100% 

Obras de urbanização e manutenção das áreas de orla 
(continental e fluvial) 

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 

Reforma do Edifício Sede da Secretaria Municipal de 
Finanças (SEFIN – rua 15 de Novembro/Centro Histórico) 

DABEL % --- 100% 

Implantar o Espaço Arena Cultural (Portal da Amazônia) DAGUA % --- 100% 

Reformar de 7 praças  

Praça Memorial 
Magalhaes 

Barata 
% 25% 75% 

Praça Dom 
Pedro II 

% 25% 75% 

Praça do Relógio % 25% 75% 

Praça do Carmo % 25% 75% 

Praça Visconde 
do Rio Branco 

% 25% 75% 

Praça Magalhães % 10% 90% 

Praça Waldemar 
Henrique 

% 10% 90% 

 

Ação: Construção, Reforma e Requalificação Urbanística de Logradouros e Prédios Públicos 

(  x   ) PROJETO  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
 

Ação: Manutenção dos Logradouros e Prédios Públicos 

(  x   ) ATIVIDADE   

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
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OBJETIVO 05.5: Promover a preservação e requalificação dos espaços simbólicos e com potencial turístico do município 

Órgão Responsável: Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Requalificar o Complexo (Feira) do Ver-o-Peso DABEL % 25% 75% 

Restaurar o Solar da Beira DABEL % 25% 75% 

Requalificar o Complexo do Mercado de São Brás DABEL % 25% 75% 

Estabelecer programa municipal de incentivo a 
recuperação e requalificação de bens e espaços públicos 
tombados por meio de PPP’s 

Abrangência 
Municipal 

% 5% 95% 

Realizar o Inventário de Bens Imóveis Tombados em 
todas as áreas de interesse a preservação delimitadas no 
Plano Diretor Municipal - PDM 

Abrangência 
Municipal 

% 15% 85% 

Regulamentar o uso e ocupação das áreas de orla 
turística do Município 

Abrangência 
Municipal 

% --- 100% 

Promover a requalificação e ordenamento da área 
tombada com a efetivação do Plano de Reabilitação do 
Centro Histórico de Belém - CHB 

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 

 
 

Ação: Preservação, Valorização e Requalificação dos Espaços e Imóveis Públicos de Interesse Histórico, Artístico e 
Cultural 

(  x   ) PROJETO  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
 

Ação: Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Culturais 

(  x   ) PROJETO   

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
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Eixo Estratégico: GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA 

Diretriz Estratégica: 
Garantir a qualidade dos serviços públicos 
Modernizar a gestão pública por meio da melhoria dos processos e inovações tecnológicas 
Valorizar e qualificar o servidor público 
Estimular o controle social, promovendo a cultura de transparência fiscal e ética  
Otimizar os gastos e maximizar as receitas 

PROGRAMA TEMÁTICO 06: GESTÃO INTEGRADA E 
DESCENTRALIZADA 

 
Valor Global: R$ 1.460.766.402,00 

  
2018 2019 - 2021 

R$ 346.204.830,00 R$ 1.114.561.572,00 

 

OBJETIVO 06.1: Promover a integração da gestão 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Administração - SEMAD 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Modernizar a estrutura organizacional dos órgãos 
municipais  

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 

 

Ação: Reestruturação dos Órgãos Públicos Municipais 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
 

Ação: Digitalização e Preservação da Memória do Registro Institucional 

(  x   ) ATIVIDADE   

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

 

Ação: Operacionalização do Diário Oficial do Município  

(  x   ) PROJETO  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

OBJETIVO 06.1: Promover a integração da gestão 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Integrar os órgãos municipais ao Sistema de Informação 
Municipal - SIB 

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 

Implantar o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão  
Abrangência 

Municipal 
% 25% 75% 

Revisar a Lei nº 8.655/2008 - Plano Diretor do Munícipio 
de Belém  

Abrangência 
Municipal 

% 10% 90% 
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Ação: Desenvolvimento e Operacionalização do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIPLAG 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
 

Ação: Coordenação do Processo de Revisão do Plano Diretor do Município de Belém 

(  x   ) PROJETO   

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

 OBJETIVO 06.1: Promover a integração da gestão 

Órgão Responsável: Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM  

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Integrar os órgãos municipais ao Sistema de Informação 
Municipal - SIB 

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 

 

Ação: Consolidação e Atualização do Cadastro Técnico Multifinalitário – CTM 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

OBJETIVO 06.1: Promover a integração da gestão 

Órgão Responsável: Companhia de Tecnologia da Informação de Belém - CINBESA 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Implantar infraestrutura tecnológica adequada nos órgãos 
municipais 

Abrangência 
Municipal 

% 25% 75% 

 

Ação: Modernização da Infraestrutura do Parque Tecnológico da Administração Municipal 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
 

Ação: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas Integrados e Aplicativos Tecnológicos 

(  x   ) PROJETO   

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
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Ação: Desenvolvimento e Manutenção dos Meios de Comunicação Digital da Administração Municipal 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

OBJETIVO 06.2: Fortalecer a gestão de pessoas 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Administração - SEMAD 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Capacitar 10.000 (50%) servidores municipais em 
desenvolvimento de novas competências e habilidades 
profissionais 

Abrangência 
Municipal 

und 1.500 8.500 

Garantir a formação profissional para 200 servidores 
municipais 

Abrangência 
Municipal 

und 20 180 

Instituir Banco de Qualificações 
Abrangência 

Municipal 
% --- 100% 

Implantar Sistema de Avaliação de Desempenho através 
da meritocracia 

Abrangência 
Municipal 

% --- 100% 

Reestruturar o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração - PCCR 

Abrangência 
Municipal 

% --- 100% 

 

Ação: Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos do Quadro Funcional da PMB  

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
 

Ação: Implantação e Manutenção do Cadastro de Habilidades e Formação Profissional do Quadro Funcional da PMB 

(  x   ) ATIVIDADE   

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

 

Ação: Implantação e Operacionalização do Sistema de Avaliação de Desempenho pela Meritocracia  

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

Ação: Promoção e Ampliação dos Serviços de Atendimento e Prevenção à Saúde do Quadro Funcional da PMB  

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
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Ação: Reestruturação dos Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração 

(  x   ) PROJETO  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

OBJETIVO 06.2: Fortalecer a gestão de pessoas 

Órgão Responsável: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPMB 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Capacitar 20 (4,04%) profissionais da área previdenciária  
Abrangência 

Municipal 
und 5 20 

20% da capacidade de atendimento na rede dos serviços 
próprios do IPMB ampliada (72.895)  

Abrangência 
Municipal 

% 5% 15% 

 

Ação: Operacionalização e Manutenção do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
 

Ação: Reestruturação e Manutenção do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 

(  x   ) ATIVIDADE   

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

 

Ação: Expansão e Melhoria da Rede Física do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

Ação: Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 

(  x   ) ATIVIDADE  
(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
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OBJETIVO 06.2: Fortalecer a gestão de pessoas 

Órgão Responsável: Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos - IASB 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Capacitar 40 (8,08%) profissionais da área a 
saúde/Assistência  

Abrangência 
Municipal 

und 10 30 

20% da capacidade de atendimento na rede dos serviços 
próprios do IPAMB ampliada (72.895)  

Abrangência 
Municipal 

% 5% 15% 

16.744 (5% da capacidade de atendimento) servidores 
atendidos nos programas preventivos à saúde ampliados 

Abrangência 
Municipal 

und 4.186 12.558 

 
 

Ação: Operacionalização e Manutenção do Serviço de Assistência Social ao Servidor Municipal 

(  x   ) ATIVIDADE   

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

 

Ação: Expansão e Melhoria da Rede Física do de Assistência Social ao Servidor Municipal 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

Ação: Operacionalização e Manutenção dos Programas Espaciais de Saúde do Servidor Municipal 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
 

Ação: Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Recursos Humanos do Serviço de Assistência Social ao Servidor 
Municipal Próprio de Previdência Social – RPPS 

(  x   ) ATIVIDADE   

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 
 

 OBJETIVO 06.3: Ampliar e otimizar a capacidade de investimento do município 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

16% (R$ 1.199.473.689) da receita tributária ampliada, 
em valores reais, com base na arrecadação de  2015 

Abrangência 
Municipal 

% 5% 11% 

30% (66 servidores) do quantitativo do quadro de 
servidores fazendários ampliado 

Abrangência 
Municipal 

% --- 30% 
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Ação: Modernização da Gestão Tributária 

(  x   ) PROJETO  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
 

Ação: Operacionalização e Manutenção da Atualização do Cadastro de Imóveis do Município 

(  x   ) ATIVIDADE   

 (  x   ) ORÇAMENTÁRIA  
 

 

Ação: Desenvolvimento e Ampliação de Programas de Educação Fiscal para a Cidadania 

(  x   ) PROJETO  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

OBJETIVO 06.3: Ampliar e otimizar a capacidade de investimento do município 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

Desenvolver estudos para estruturação de um Sistema de 
Gerenciamento do Gasto Público (Contabilidade, 
Contrato, Patrimônio, Orçamentário e Financeiro) 

Abrangência 
Municipal 

% 10% 90% 

 

Ação: Coordenação dos Instrumentos de Planejamento e Orçamentação 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
 

 
 

OBJETIVO 06.4: Fortalecer a governança 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP 

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

71 bairros atendidos pelo Programa “Prefeitura no Bairro” 
com capacidade média de 14 mil atendimentos/bairro 

Abrangência 
Municipal 

und 20 51 

Projetos especiais da gestão municipal gerenciados e 
monitorados em sua totalidade 

Abrangência 
Municipal 

% 100% 100% 

Processos de participação da sociedade no planejamento 
e formulação de políticas públicas efetivados 

Abrangência 
Municipal 

% 100% 100% 
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Ação: Coordenação e Acompanhamento da Execução de Projetos e Acordos Especiais da Gestão Municipal 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

Ação: Coordenação dos Instrumentos de Gestão Democrática na Formação de Capital Social 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

OBJETIVO 06.4: Fortalecer a governança 

Órgão Responsável: Ouvidoria Geral de Belém – OGM  

DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

80% das demandas enviadas pela COMUS respondidas 
pela OGM 

Abrangência 
Municipal 

% 20% 60% 

70% das demandas da população encaminhadas à 
Ouvidoria com da capacidade de resolutividade ampliada 
(870 demandas / 70% = 1.480) 

Abrangência 
Municipal 

% 20% 50% 

100% do Portal da Transparência Pública 
permanentemente atualizado 

Abrangência 
Municipal 

% 100% 100% 

 

Ação: Ampliação e Manutenção do Sistema de Ouvidoria Municipal – SISOUV 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

Ação: Desenvolvimento e Ampliação do Acesso aos Serviços em Ouvidoria Municipal 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

Ação: Operacionalização e Manutenção do Portal da Transparência Municipal 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

OBJETIVO 06.4: Fortalecer a governança 

Órgão Responsável: Coordenadoria de Comunicação Social - COMUS 
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DESCRIÇÃO DAS METAS Localizador Unidade Meta 2018 Meta 2019 - 2021 

80% da capacidade de acesso a informação ampliada 
Abrangência 

Municipal 
% 10% 70% 

 

Ação: Desenvolvimento e Manutenção do Gabinete Digital 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

Ação: Operacionalização e Manutenção das Mídias de Publicidade e Divulgação das Ações do Poder Executivo 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
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ANEXO III 
 

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER 
EXECUTIVO 

 

PROGRAMA TEMÁTICO 07: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO PODER EXECUTIVO 

 
Valor Global: R$ 4.062.903.103,00 

  
2018 2019 - 2021 

R$ 1.057.891.322,00 R$ 3.005.011.781,00 

 

OBJETIVO 07.1: Garantir o funcionamento administrativo dos órgãos municipais do Poder Executivo 

Órgão Responsável: SEMAD/SEGEP/SEFIN 

 

Ação: Folha de Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

Ação: Encargos com Pagamento de Água, Luz e Telefone 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

Ação: Aquisição de Combustível 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

Ação: Operacionalização das Ações Administrativas 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
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ANEXO IV 
 

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER 
LEGISLATIVO 

 

PROGRAMA TEMÁTICO 08: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO PODER LEGISLATIVO 

 
Valor Global: R$ 411.213.937,00 

 

2018 2019 - 2021 

R$ 96.247.475,00 R$ 314.966.462,00 

 

OBJETIVO 08.1: Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos 
legislativos e do executivo legislando em prol da comunidade 

Órgão Responsável: Câmara Municipal de Belém - CMB 

 

Ação: Construção, Reforma e ampliação do Prédio Sede do Poder Legislativo 

(  x   ) PROJETO  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

Ação: Operacionalização e Manutenção das Mídias de Publicidade e Divulgação das Ações do Poder Legislativo  

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

Ação: Desenvolvimento de Plano, Projetos, Ações, Convênios e Parcerias com o Poder Executivo e demais Órgãos de 
outras Esferas Governamentais 

(  x   ) PROJETO 

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
 

Ação: Desenvolvimento de Plano, Projetos, Ações, Convênios e Parcerias com a Iniciativa Privada 

(  x   ) PROJETO  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

Ação: Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para a suporte às Atividades do Poder Legislativo  

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
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Ação: Analise e Avaliação de Projetos, Planos, Programas, Orçamentos, e outros do Executivo 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

Ação: Promoção de Debates, Audiências Públicas, Sessões Especiais, Plenárias e Serviços de Itinerânica em todo o 
município 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

Ação: Votação de Projetos de Lei 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

Ação: Desenvolvimento e Administração dos Recursos Humanos 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

Ação: Encargos com Pagamento de Água, Luz e Telefone 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 

 

Ação: Operacionalização das Ações Administrativas 

(  x   ) ATIVIDADE  

(  x   ) ORÇAMENTÁRIA 
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ANEXO V 
 

QUADRO DE METAS POR PROGRAMA TEMÁTICO E OBJETIVO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2018, conforme Art. 2º da Lei nº 9.285 de 20 de junho de 2017 

que dispões sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. 
PROGRAMA TEMÁTICO 01: ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 
OBJETIVO 01.1: Garantir a promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde 
das famílias e indivíduos nos níveis de atenção básica, média e alta complexidade. 
 
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Saúde – SESMA 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Garantir o acesso qualificado aos serviços da atenção básica, 
ampliando de 50% para 80% a cobertura da população atendida  

Abrangência 
Municipal 

5% 

 Ampliar de 112 para 156 o número de Equipes da Estratégia 
Saúde da Família - ESF 

Abrangência 
Municipal 

11 

Ampliar de 55.880.570 para 64.262.655 o número de 
procedimentos especializados de média complexidade 
ambulatorial para população residente e referenciada  

Abrangência 
Municipal 

2.095.521 

Ampliar de 13.977.726 para 16.074.385 o número de 
procedimentos especializados de alta complexidade ambulatorial 
à população residente e referenciada  

Abrangência 
Municipal 

524.165 

 Ampliar de 398.686 para 414.633 o número de internações de 
média complexidade à população residente e referenciada 

Abrangência 
Municipal 

3.987 

Ampliar de 24.739 para 25.728 o número de internações de alta 
complexidade à população residente e referenciada 

Abrangência 
Municipal 

247 

Reduzir em 10% a incidência dos principais agravos 
transmissíveis das doenças de transmissão pelo Aedes aegypti 
(chikungunya, dengue e Zika vírus)  

Abrangência 
Municipal 

2,5% 

Reduzir em 10% a incidência dos principais agravos 
transmissíveis dos casos de Doenças de Chagas 

Abrangência 
Municipal 

2,5% 

Reduzir em 8% a incidência dos principais agravos transmissíveis 
dos casos de AIDS 

Abrangência 
Municipal 

2% 

Reduzir em 8% a incidência dos principais agravos transmissíveis 
dos casos de tuberculose 

Abrangência 
Municipal 

2% 

Reduzir em 10% a incidência dos principais agravos 
transmissíveis de Zoonoses mais frequentes (Leptospirose, 
Leishmanioses). 

Abrangência 
Municipal 

2,5% 

Reduzir em 8% (2% ao ano) a mortalidade prematura (30 – 69 
anos) nas 4 principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNT: doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e 
doenças respiratórias) 

Abrangência 
Municipal 

2% 
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Descrição da Meta – PPA 2018/2021 

Localizador Meta - 2018 

Ampliar de 3 para 5 os serviços da rede de atenção às urgências 
emergência - RUE com a implantação de 03 unidades de pronto 
atendimento - UPA’s 24h) 

DAENT 1 

DAGUA 1 

Implantar 2 unidades básicas na rede municipal de saúde  
DAENT 1 

DAGUA 1 

Concluir o Centro Especializado na Saúde da Mulher 
Abrangência 

Municipal 
100% 

Reformar e reaparelhar 40 unidades (10 unidades/ano) da Rede 
Municipal de Saúde  

Abrangência 
Municipal 

10 

Ampliar de 47 para 59 o quantitativo de unidades de saúde (USF, 
UMS, UBS) informatizadas  

Abrangência 
Municipal 

3 

Ampliar de 70% para 95% o número de medicamentos da 
REMUME (relação municipal de medicamentos  

Abrangência 
Municipal 

6,5% 

Ampliar de 2.500 para 3.192 o quantitativo de profissionais da 
Rede Municipal de Saúde capacitados e/ou qualificados no 
programa de educação permanente (formação, capacitação, 
qualificação) 

Abrangência 
Municipal 

173 

 

OBJETIVO 01.2: Garantir proteção social básica e especial, de alta e média 
complexidade, a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social e violação 
de direitos 
 
Órgão Responsável: Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Ampliar de 60.000 para 80.000 o número de famílias 
beneficiadas/ano pela cobertura de proteção social básica 

Abrangência 
Municipal 

5.000 

Ampliar de 10.000 para 17.000 o quantitativo de famílias 
residentes do território insular, referenciadas e atendidas em 
ações de proteção social básica, abrangendo os Distritos 
Administrativos do DAOUT, DAMOS, DAICO e DÁGUA 

DAGUA 438 

DAICO 438 

DAMOS 438 

DAOUT 438 

4 Equipes volantes instituídas na prestação de serviços 
socioassistenciais à famílias residentes na região insular 

Abrangência 
Municipal 

2 

Ampliar de 1.000 para 2.000 a concessão de Benefícios 
Eventuais por motivos de sinistros ambientais, catástrofes, 
incêndios, dentre outros 

Abrangência 
Municipal 

250 

01 Núcleo Socioeducativo Interinstitucional implantado para 
qualificar o atendimento de 300 adolescentes em cumprimento de 
medidas em meio aberto 

Abrangência 
Municipal 

25% 

Serviço de Proteção Social Básica Domiciliar para Pessoas com 
Deficiência e idosos implanto em 12 CRAS 

Abrangência 
Municipal 

25% (3CRAS) 

30 crianças e adolescentes atendidas pela implantação do 
Serviço em Família Acolhedora 

Abrangência 
Municipal 

30 

 
40 pessoas idosas atendidas pela implantação do Serviço de 
Acolhimento Institucional de longa permanência 
 

Abrangência 
Municipal 

40 
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Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Reestruturação do Fórum Municipal de Enfrentamento à Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes 

Abrangência 
Municipal 

51% 

 

OBJETIVO 01.3: Aprimorar e consolidar a gestão da Política de Assistência Social 
 
Órgão Responsável: Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Regulamentar, através da aprovação de Lei Municipal, o Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS no âmbito municipal 

Abrangência 
Municipal 

51% 

41 equipamentos sociais com infraestrutura física mantida 
permanentemente, garantindo a continuidade dos serviços 
socioassistenciais, o controle social e a defesa de direitos  

Abrangência 
Municipal 

41 

29 espaços socioassistenciais dotados de infraestrutura 
adequada às condições de acessibilidade universal 

Abrangência 
Municipal 

29 

01 Centro de Inclusão Socioprodutiva implantado para atender 
9.043 (8%) das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família - 
PBF, em atividades de inclusão produtiva 

Abrangência 
Municipal 

50% 

Sistema de Informação para a Infância e Adolescência – SIPIA 
implantado em todos os conselhos tutelares 

Abrangência 
Municipal 

25% (2 conselhos) 

Disque Conselhos Tutelares implanto e articulado ao Disque 
Direitos Humanos e ao Sistema de Informação para a Infância e 
Adolescência – SIPIA 

Abrangência 
Municipal 

25% (2 conselhos) 

 

OBJETIVO 01.4: Promover e articular programas, projetos e ações na consolidação 
da política de segurança alimentar e nutricional 
 
Órgão Responsável: Coordenação das Políticas de Segurança Alimentar e 
Nutricional - COPSAN 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Implantar Programa de Educação Alimentar nas Escolas 
articulado ao Saúde nas Escolas – PSE nas unidades escolares 
do município 

Abrangência 
Municipal 

20 

Implantar Programa Plantar para Alimentar integrado ao Projeto 
Educando com a Horta Escolar e Gastronomia-PEHEG nas 
unidades escolares do município 

Abrangência 
Municipal 

20 

Desenvolver Programa de Capacitação para Manipulação e 
Aproveitamento de Alimentos 

Abrangência 
Municipal 

75% 

 

 
OBJETIVO 01.5: Garantir a promoção da política pública de defesa e valorização da 
mulher, assegurando seus direitos e a plena manifestação de sua capacidade de 
autonomia 
 
Órgão Responsável: Coordenadoria da Mulher – COMBEL 
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Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Implantar o Plano Municipal de Políticas para Mulheres 
Abrangência 

Municipal 
100% 

Realizar anualmente 12campanhas, ações, mutirões de 
cidadania, prevenção e diversidade étnico-racial e cultural 

Abrangência 
Municipal 

12 

 
 

PROGRAMA TEMÁTICO 02: EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
 
OBJETIVO 02.1: Fortalecer os mecanismos de gestão democrática na formulação e 
implementação das políticas de educação, cultura, esporte e lazer. 
 
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SEMEC 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Ampliar de 60 para 100 (67%) o quantitativo de conselhos 
escolares implantados 
 

DAMOS 3 

DAOUT 7 

DAICO 6 

DAGUA 2 

DASAC 2 

DAENT 2 

DABEN 6 

Capacitar 300 (100%) membros da comissão executiva dos 
conselhos escolares  

DAMOS 36 

DAOUT 36 

DAICO 45 

DABEL 18 

DAGUA 45 

DASAC 36 

DAENT 30 

DABEN 54 

Reestruturar e regulamentar as leis e decretos que regulamentam 
o Sistema Municipal de Ensino  

Abrangência 
Municipal 

30% 

Implantar o Sistema Integrado de Informação de Gestão da 
Educação Municipal 

Abrangência 
Municipal 

25% 

 

Órgão Responsável: Fundação Escola Bosque Prof. Eidorfe Moreira – FUNBOSQUE 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

02 Fóruns de Educação, Cultura e Meio Ambiente realizados DAOUT 1 

Desenvolver estudo de viabilidade técnica para a reestruturação 
da FUNBOSQUE e revisar a legislação que regula seu 
funcionamento  

DAOUT 51% 
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Órgão Responsável: Fundação Municipal de Amparo ao Estudante - FMAE 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

100% (218 unidades escolares da Rede Municipal de Ensino – RME) 
com Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE implantado com 
efetivo controle social, execução e acompanhamento das ações por meio 
do Conselho de Alimentação Escolar  

Abrangência 
Municipal 

25% 

Desenvolver estudo de viabilidade técnica para a reestruturação organo-
funcional da FMAE 

Abrangência 
Municipal 

50% 

 

 
Órgão Responsável: Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

100 % do Sistema Municipal de Cultura implantado 
Abrangência 

Municipal 
25% 

25% do Sistema de Informação Culturais implantado 
Abrangência 

Municipal 
5% 

 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Regulamentar a Lei 7.584 de 31 de julho de 1992 - Política 
Municipal da Juventude 

Abrangência 
Municipal 

50% 

Implantar o Conselho Municipal da Juventude 
Abrangência 

Municipal 
25% 

Desenvolver estudo de viabilidade técnica para a reestruturação 
organofuncional da SEJEL 

Abrangência 
Municipal 

30% 

 

OBJETIVO 02.2: Promover a formação e a valorização dos servidores municipais da 
educação, cultura, esporte e lazer. 
 
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SEMEC 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Atender 6.231 servidores da educação básica em programas de 
formação 

Abrangência 
Municipal 

1.558 

 
Ampliar de 1.566 para 1.876 o quantitativo de servidores 
atendidos no Programa Saúde do Trabalhador (313 - 20%) 
 
 

DAMOS 15 

DAOUT 14 

DAICO 9 

DABEL 16 

DAGUA 10 

DASAC 4 

DAENT 3 

DABEN 8 

Realizar um estudo de viabilidade técnica e econômica para a 
implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - 

Abrangência 
Municipal 

50% 
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PCCR aos profissionais na área de educação 

Ofertar para os servidores da educação as linhas de concessão 
de crédito e disponibilizar recursos para acesso a bens culturais 

Abrangência 
Municipal 

25% 

Órgão Responsável: Fundação Municipal de Amparo ao Estudante - FMAE 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Atender 12.400 servidores e representantes de comunidade 
envolvidos com a alimentação escolar em programas de 
formação 

Abrangência 
Municipal 

3.100 

Realizar um estudo de viabilidade técnica e econômica para a 
implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - 
para os 75 Servidores Efetivos da FMAE 

Abrangência 
Municipal 

50% 

 

Órgão Responsável: Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Elaborar o Plano de Formação dos Servidores Municipais da Área 
Cultural 

Abrangência 
Municipal 

25% 

Atualizar os estudos de viabilidade técnica e econômica para 
implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - 
PCCR  

Abrangência 
Municipal 

50% 

 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Integrar e qualificar 100% do quadro funcional dos servidores da 
área de esporte e lazer 

Abrangência 
Municipal 

25% 

Realizar um estudo de viabilidade técnica e econômica para a 
implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - 
PCCR aos servidores 

Abrangência 
Municipal 

50% 
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OBJETIVO 02.3: Garantir o acesso e permanência à educação básica, à produção 
cultural, ao esporte e ao lazer, com sustentabilidade, inclusão social e valorização 
regional. 
 
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SEMEC 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Elevar a qualidade da educação básica em todos os níveis e 
modalidades, com melhoria de 20% do fluxo escolar e da 
aprendizagem  

Abrangência 
Municipal 

7% 

Ampliar de 5.177 para 5.737 (10,8%) o atendimento em creches 
às crianças de 0 a 3 anos em tempo integral  

DAOUT 112 

DABEN 112 

Ampliar de 15.887 para 18.853 (18,75%) o atendimento em Pré-
Escola para crianças de 4 a 5 anos em tempo parcial (2.976 
matrículas) 

DAOUT 560 

DABEN 336 

Ampliar de 42.297 para 46.103 (9%) o atendimento no Ensino 
Fundamental (3.806 matrículas) 

DAOUT 1.228 

DAGUA 640 

Ampliar de 1.320 para 2.112 (60%) a oferta de Atendimento 
Educacional Especializado – AEE (792 matrículas) 

DAMOS 25 

DAOUT 24 

DAICO 24 

DABEL 25 

DAGUA 25 

DASAC 25 

DAENT 25 

DABEN 25 

 
 
Ampliar de 55 para 78 (42%) a oferta de Informática Educativa 
nas escolas (23 Unidades) 
 
 

DAOUT 3 

DABEL 1 

DAENT 1 

DABEN 1 

Alfabetizar 8.400 jovens e adultos 
 

DAMOS 395 

DAOUT 395 

DAICO 330 

DABEL 330 

DAGUA 345 

DASAC 330 

DAENT 345 

DABEN 330 
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Órgão Responsável: Fundação Escola Bosque Prof. Eidorfe Moreira – FUNBOSQUE 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Ampliar de 60 para 90 (50%) o quantitativo de alunos 
matriculados/ano no ensino médio (modalidade técnico regular) 
na Casa Escola da Pesca 

DAOUT 30 

Implantar o ensino médio noturno (modalidade EJA) com 
atendimento a 40 novos estudantes matriculados/ano 

DAOUT 40 

 

Órgão Responsável: Fundação Municipal de Amparo ao Estudante - FMAE 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Garantir para os estudantes da RME a oferta da alimentação 
escolar durante os 200 dias letivos 

Abrangência 
Municipal 

100% 

Ampliar de 39 para 60 (54%) o quantitativo de unidades escolares 
atendidas pelo Projeto Educando com a Horta Escolar e 
Gastronomia - PEHEG  

DAOUT 1 

DABEL 2 

DASAC 1 

DAENT 1 

DABEN 1 

Ampliar de 8.000 para 15.000 o quantitativo de estudantes 
atendidos pelo Projeto Café da Manhã  

Abrangência 
Municipal 

1.750 

Ampliar de 1.500 para 3.000 o quantitativo de estudantes 
atendidos pelo Projeto Educação Alimentar e Educacional com 
pesquisa de aceitabilidade dos cardápios realizada 

Abrangência 
Municipal 

375 

Ampliar de 1.500 para 3.000 o quantitativo de estudantes com 
avaliação antropométrica realiza pelo PNAE nas zonas urbana e 
rural 

Abrangência 
Municipal 

375 

800.000 pães/ano produzidos em atendimento ao Projeto Pão 
Nosso em complementação à alimentação escolar  

Abrangência 
Municipal 

800.000 

 

Órgão Responsável: Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Ampliar de 12.000 para 14.400 (20%) o número de visitantes nos 
espaços museais 

Abrangência 
Municipal 

600 (5%) 

12 exposições artísticas realizadas 
Abrangência 

Municipal 
2 

Ampliar de 145.000 para 188.500 (30%) o número de pessoas 
atendidas nas atividades e projetos de incentivo ao livro e leitura 

Abrangência 
Municipal 

10.875 (7,5%) 

Elaborar o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e 
Biblioteca 

Abrangência 
Municipal 

25% 

Atingir público médio de 710 mil pessoas nos eventos e 
atividades culturais promovidos pela FUMBEL 

Abrangência 
Municipal 

177.500 
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Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Ampliar de 3.940/dia para 5.910/dia (50%) o número de pessoas 
atingidas por atividades físicas nas Academiais ao Ar Livre 

Abrangência 
Municipal 

492/dia 

Ampliar de 941/mês para 1.411/mês (50%) o número de pessoas 
inseridas nos programas de valorização da 3ª idade  

Abrangência 
Municipal 

117/mês 

Ampliar de 1.500 para 2.625 (75%) o número de jovens 
qualificados para o mercado de trabalho 

Abrangência 
Municipal 

282/ano 

Ampliar em 50% os Projetos de Esporte e Lazer 
Abrangência 

Municipal 
25% 

 

OBJETIVO 02.4: Promover a expansão e a melhoria da infraestrutura dos 
equipamentos públicos de educação, cultura, esporte e lazer com responsabilidade 
ambiental e acessibilidade. 
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação – SEMEC 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Ampliar de 56 para 70 (14 unidades - 235) o quantitativo de 
Salas de Recursos Multifuncionais – SRM em unidades 
escolares 

DAMOS 1 

DAOUT 2 

DABEL 1 

DASAC 1 

DAENT 1 

Ampliar de 56 para 83 (48%) o quantitativo de unidades 
escolares com acesso à internet em todos os espaços da 
escola (27 unidades) 

DAMOS 1 

DAOUT 1 

DAICO 2 

DAGUA 2 

DASAC 1 

DAENT 2 

DABEN 2 

Ampliar de 55 para 76 (38%) o quantitativo de laboratórios de 
informática equipados (21 unidades) 

DAOUT 1 

DAICO 1 

DAENT 1 

DABEN 1 

Ampliar de 271.200 para 376.938 (40%) o acervo bibliográfico 
utilizado nas bibliotecas escolares (105.738 exemplares)  
 

DAMOS 1.141 

DAOUT 4.135 

DAICO 2.202 

DABEL 3.516 

DAGUA 3.214 

DASAC 1.908 

DAENT 908 

DABEN 2.009 

14 unidades escolares construídas (12 unidades de educação 
infantil - UEI e 02 fundamental - UE) 

DABEN 2 
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Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

9 unidades escolares com quadras esportivas construídas, 
totalizando 100% de unidades com equipamento implantado 

DAOUT 1 

DAICO 1 

DAGUA 1 

46 unidades escolares reformadas com garantia de 
acessibilidade universal e adequadas às normas 

DAMOS 2 

DAOUT 1 

DAICO 2 

DABEL 3 

DAGUA 3 

DASAC 2 

DAENT 2 

DABEN 4 

16 unidades escolares ampliadas 

DAMOS 1 

DAICO 1 

DAGUA 1 

DAENT 1 

26 unidades escolares (30%) com Sistema Eletrônico de 
Monitoramento implantado nas unidades escolares da RME   

DAICO 1 

DABEL 1 

DAGUA 1 

DASAC 1 

DAENT 1 

DABEN 1 

 

Órgão Responsável: Fundação Escola Bosque Prof. Eidorfe Moreira – FUNBOSQUE 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Construir 02 trapiches nas Unidades Pedagógicas (UP Jutuba e UP 
Jamaci – FUNBOSQUE 

DAOUT 1 

Construir 01 espaço de recreação para as crianças da educação infantil DAOUT 100% 

100% da infraestrutura física da sede da FUNBOSQUE reformada com a 
construção de 03 salas de Coordenação Pedagógica e 01 sala para o 
Conselho Escolar da FUNBOSQUE 

DAOUT 100% 

Implantar a Escola de Gastronomia DAOUT 25% 

 

Órgão Responsável: Fundação Municipal de Amparo ao Estudante - FMAE 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Reestruturar e manter permanentemente a infraestrutura predial 
da FMAE com reforma e ampliação do depósito de gêneros 
alimentícios, cozinha experimental, auditório e salas de escritórios 
da administração, espaço da horta experimental e o 
estacionamento 

Abrangência 
Municipal 

25% 

02 caminhões para distribuição dos gêneros alimentícios 
adquiridos 

Abrangência 
Municipal 

1 
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Órgão Responsável: Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Ampliar de 40.000 para 52.000 (30%) o quantitativo de 
exemplares do acervo bibliográfico e audiovisual próprio 

Abrangência 
Municipal 

3.000 

Ampliar de 1.580 obras para 1.738 (10%) o quantitativo de bens 
do acervo museal próprio 

Abrangência 
Municipal 

40 

Atualizar, ampliar e digitalizar o Inventário de Bens Imóveis de 
Interesse à Preservação localizados no Centro Histórico de Belém 
– CHB, Distrito de Icoaraci e Distrito de Mosqueiro 

DAMOS e DAICO 10% 

Restaurar o Palácio Antônio Lemos DABEL 10% 

Restaurar o Palacete Bolonha DABEL 5% 

Reformar o Palacete Pinho DABEL 10% 

Manter a infraestrutura física predial do Chalé Tavares Cardoso DAICO 100% 

Manter a infraestrutura física predial de 4 bibliotecas públicas 
municipais 

Abrangência 
Municipal 

100% 

Manter a infraestrutura física predial da FUMBEL 
Abrangência 

Municipal 
100% 

 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Ampliar de 23 para 35 (50%) o quantitativo de Academias ao Ar 
Livre 

Abrangência 
Municipal 

3 

02 CIE’s (Área do IATE CLUBE e Paracuri) DAGUA e DAICO 25% 

Recuperar e equipar os espaços públicos de Esporte e Lazer  

Espaço Mestre 70 
- DAGUA 

25% 
Ginásio Altino 

Pimenta - DABEL 
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OBJETIVO 02.5: Fomentar a articulação interinstitucional na promoção de ações 
integradas para participação cidadã. 
 
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SEMEC 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Ampliar em 20% o acesso da comunidade aos equipamentos 
públicos municipais de educação, cultura, esporte e lazer 

Abrangência 
Municipal 

5% 

 Implantar 16 projetos de educação, cultura, esporte e lazer 
envolvendo cooperação técnica intergovernamental ou 
organização da sociedade civil 

Abrangência 
Municipal 

4 

Capacitar profissionalmente 1.000 alunos da EJA e Educação 
Profissional, contribuindo para geração de emprego e renda 

DAMOS 30 

DAOUT 19 

DAICO 35 

DABEL 15 

DAGUA 46 

DASAC 35 

DAENT 35 

DABEN 35 

Garantir a oferta de 8 projetos estruturados com base na 
articulação educação, cultura, esporte e lazer, e nas parcerias 
intersetoriais  

Abrangência 
Municipal 

2 

Realizar formação e capacitação para 2.000 representantes da 
comunidade envolvidos com a alimentação escolar 

Abrangência 
Municipal 

500 

 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Ampliar de 470 para 940 (100%) a capacidade de inclusão de 
estudantes da RME atendidas na Companhia / Escola de Dança 

Abrangência 
Municipal 

118 

Ampliar de 2.554 para 5.108 (100%) o número de estudantes 
participantes dos projetos de valorização do esporte e prevenção 
à saúde 

Abrangência 
Municipal 

638 

Garantir 100% de participação nos eventos Interinstitucionais da 
PMB   

Abrangência 
Municipal 

100% 
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PROGRAMA TEMÁTICO 03: SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA  
 
OBJETIVO 03.1: Intensificar as ações integradas de prevenção à violência e o 
enfrentamento à criminalidade na promoção da cultura da paz. 
 
Órgão Responsável: Guarda Municipal - GMB 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Ampliar de 38 para 45 os espaços públicos supervisionados por 
sistema de vídeo monitoramento 

Abrangência 
Municipal 

7 

Ampliar em 20% o serviço de rondas distritais comunitárias e a 
capacidade de atendimento à ocorrências das bases distritais 

Abrangência 
Municipal 

5% 

Ampliar em 20% a atuação integrada de fiscalização no trânsito e 
ordenamento público 

Abrangência 
Municipal 

5% 

Ampliar em 20% a atuação preventiva na proteção sistêmica da 
população que utiliza os bens, serviços e equipamentos públicos 

Abrangência 
Municipal 

5% 

Ampliar de 30 para 70 os dispositivos de atendimento do SOS da 
PAZ em equipamentos públicos municipais 

Abrangência 
Municipal 

20 

Ampliar de 120 para 160 o quantitativo de crianças e 
adolescentes atendidos pelo projeto Anjos da Guarda 

Abrangência 
Municipal 

10 

Ampliar de 21 para 56 o número de palestras sócio pedagógicas 
realizadas nas unidades escolares pelo projeto Guarda Amigo da 
Escola 

Abrangência 
Municipal 

10 

 

OBJETIVO 03.2: Aprimorar a qualificação profissional e a valorização do servidor da 
Guarda Municipal. 
 
Órgão Responsável: Guarda Municipal - GMB 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

720 servidores qualificados em processos de formação 
profissional 

Abrangência 
Municipal 

180 

Efetivar a promoção e progressão funcional conforme 
estabelecido no plano e cargos carreiras e remuneração – PCCR 

Abrangência 
Municipal 

25% 

Proporcionar 12 ações voltadas a qualidade de vida do servidor 
(NSST) 

Abrangência 
Municipal 

3 

Revisar e efetivar o Plano Municipal de Segurança Pública 
Abrangência 

Municipal 
25% 
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OBJETIVO 03.3: Garantir a promoção de políticas afirmativas à população em 
situação de vulnerabilidade social e a consolidação de direitos humanos. 
 
Órgão Responsável: Gabinete do Prefeito e coordenadorias vinculadas  
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

30% da capacidade de acesso aos processos educativos, 
informacionais, preventivos e de acolhimento aos serviços 
públicos ampliada, com atendimento programado à  435.000 
pessoas 

Abrangência 
Municipal 

7,5%  
(108.750) 

 30% da capacidade de atendimento a infância, adolescência e 
juventude ampliada nos programas de prevenção e combate à 
violência (445.888 população de crianças e adolescentes / 30% = 
133.766) 

Abrangência 
Municipal 

7,5%  
(33.442) 

30% de riscos ou ocorrências de sinistros ambientais reduzida 
conferindo segurança física e patrimonial à população residente 
em áreas de vulnerabilidade (5.742 no total, reduzir para 4.019 
pessoas) 

Abrangência 
Municipal 

7,5%  
(430) 

08 oficinas de capacitação para formação do quadro de 
voluntários permanentes da Defesa Civil realizadas 

Abrangência 
Municipal 

2 

Manter quadro de reserva de 100 voluntários da Defesa Civil para 
atuação em sinistros de grande magnitude 

Abrangência 
Municipal 

20 

16 programas de treinamento para a formação dos Agentes 
Jovens da Defesa Civil implantados 

Abrangência 
Municipal 

4 

800 jovens capacitados e treinados no Programa Agente Jovem 
da Defesa Civil com potencial multiplicador de boas práticas em 3 
eixos: meio ambiente, noções sobre defesa civil e curso básico de 
primeiros socorros 

Abrangência 
Municipal 

100 

Promover e realizar 20 Campanhas Educativas e Preventivas 
realizadas nas áreas de risco 

Abrangência 
Municipal 

4 

12 Núcleos Comunitários de Defesa Civil – NUDEC implantados 
nos 8 distritos administrativos do Município 

Abrangência 
Municipal 

2 

Estruturar e manter os 04 Centros Aliança pela Paz  
Abrangência 

Municipal 
1 

Estruturar Política Municipal de Desenvolvimento da Cultura 
Cidadã 

Abrangência 
Municipal 

25% 
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PROGRAMA TEMÁTICO 04: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 
OBJETIVO 04.1: Identificar a dinâmica socioeconômica do município, suas 
potencialidades e desafios, inserindo a economia criativa como estratégia de 
desenvolvimento. 
 
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Economia – SECON  
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Elaborar o Plano de Desenvolvimento Econômico de Belém 
Abrangência 

Municipal 
50% 

 
Órgão Responsável: Fundo Ver-o-Sol - FVOS  
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Implantar o Programa Farmácia Amazônica incentivando o cultivo 
e manipulação de planas medicinais, bem como a produção de 
medicamentos fitoterápicos 

Abrangência 
Municipal 

25% 

 

 
OBJETIVO 04.2: Promover o reordenamento e modernização do sistema de 
abastecimento e comércio em logradouros públicos. 
 
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Economia – SECON  
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Reformar 3 feiras 

DAICO 25% 

DABEL 25% 

DASAC 25% 

Reformar 3 mercados (2 DABEL / 1 DAGUA) 
DABEL 25% 

DAGUA 25% 

Reformar 2 portos comerciais  
DAICO 25% 

DAGUA 25% 

60 logradouros públicos com atividades econômicas instaladas 
fiscalizados e beneficiados com o ordenamento e padronização 

Abrangência 
Municipal 

10 

400 ambulantes atuantes no Centro Comercial de Belém com 
comércio informal beneficiados com a formalização da atividade e 
reordenados para espaços públicos adequados ao comércio 

Abrangência 
Municipal 

100 
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OBJETIVO 04.3: Promover a formação e a qualificação profissional na geração de 
trabalho, emprego e renda. 
 
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Economia – SECON  
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Implantar a Central de Trabalhadores Autônomos de Belém com 
(banco de dados atualizados de profissionais disponíveis no 
mercado de trabalho 

Abrangência 
Municipal 

25% 

Implantar o Sistema Integrado de para Qualificação Profissional 
Abrangência 

Municipal 
25% 

 

Órgão Responsável: Fundo Ver-o-Sol - FVOS  
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

2.000 micro e pequenos empreendedores iniciantes 
qualificados/ano  

Abrangência 
Municipal 

2.000 

Identificar, ampliar e disponibilizar linhas de crédito para 550 
empreendedores/ano, priorizando os micros e pequenos 
empreendedores formais e informais com ênfase na economia 
popular 

Abrangência 
Municipal 

550 

288.000 refeições/ano fornecidas aos trabalhadores a preços 
populares e com qualidade nutricional e segurança alimentar, 
inclusive de forma itinerante nos centros comerciais de Belém  

Abrangência 
Municipal 

288.000 

 
 

OBJETIVO 04.4: Promover e incentivar o turismo como atividade estratégica de 
desenvolvimento socioeconômico, ambiental e cultural. 
 
Órgão Responsável: Coordenadoria Municipal de Turismo - BELEMTUR  
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

4.000 estudantes da rede municipal de ensino beneficiados pelo 
projeto de visitação aos espaços culturais e pontos turísticos do 
município 

Abrangência 
Municipal 

1.000 

Ampliar de 327 para 520 quantitativo de empreendimentos 
turísticos cadastrados no CADASTUR via Ministério do Turismo  

Abrangência 
Municipal 

48 

01 Centro de Atendimento ao Turista implantado no Complexo do 
Ver-o-Peso 

Abrangência 
Municipal 

100% 

100% do Inventário Turístico de Belém concluído 
Abrangência 

Municipal 
30% 

2.000 trabalhadores do ramo do turismo qualificados/ano 
(200/mês – 8.000 no total)  

Abrangência 
Municipal 

250 

Elaborar o Plano de Marketing do Turismo de Belém 
Abrangência 

Municipal 
50% 
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PROGRAMA TEMÁTICO 05: GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
Objetivo 05.1: Promover a integração das atividades humanas, dos serviços públicos 
e do meio ambiente no ordenamento do território. 
 
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Urbanismo - SEURB 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Revisar e regulamentar instrumentos de planejamento e controle 
urbanístico 

Abrangência 
Municipal 

2  

Ampliar a rede de iluminação pública de 80.146 para 95.000 
pontos priorizando as necessidades distritais 

Abrangência 
Municipal 

3.714 

Ampliar de 1.481 para 3.000 pontos utilização de luminárias a 
LED 

Abrangência 
Municipal 

380 

Substituir os equipamentos antigos em 43.615 pontos na melhoria 
eficientização da iluminação pública  

Abrangência 
Municipal 

10.904 

Implantar o Sistema de Gerenciamento e Acompanhamento do 
Adensamento Urbano e Ocupação do Território 

Abrangência 
Municipal 

10% 

 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente  - SEMMA   
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Ampliar de 60% para 100% as áreas rurais cadastradas no CAR 
Abrangência 

Municipal 
10% 

Recuperar 10.000 ha de áreas desmatadas, conforme o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), seguindo as diretrizes do Programa 
Municípios Verdes 

Abrangência 
Municipal 

2.500 ha 

Ampliar o plantio de árvores nos espaços públicos com a inserção 
de 2.000 arbóreas urbanas 

Abrangência 
Municipal 

500 

Desenvolver programa de educação para divulgação das normas 
de regularização de obras e código de posturas do município, 
com duas ações anuais por distrito 

Abrangência 
Municipal 

100% 

 
Objetivo 05.2: Garantir condições humanas dignas de habitabilidade. 
 
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Reduzir o déficit habitacional de interesse social em 12% com a 
entrega de 8.500 unidades habitacionais à população de baixa 
renda (72.401 – FJP, 2010) 

Abrangência 
Municipal  

2.125/ano 

Promover a requalificação habitacional, ampliando de 1.311 para 
4.000 a emissão de Cheques Moradia para melhoria da 
habitabilidade 

Abrangência 
Municipal 

672 
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Órgão Responsável: Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área 
Metropolitana de Belém – CODEM  
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Promover a regularização fundiária de  20.000 lotes 
Abrangência 

Municipal 
5.000 

Elaborar 02 Planos de Urbanização para Zonas de Interesse 
Social 

DAGUA 
1 plano  

(área do Portal da 
Amazônia) 

Objetivo 05.3: Garantir a acessibilidade e mobilidade, no território municipal, com 
segurança e autonomia. 
 
Órgão Responsável: Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - 
SEMOB 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Garantir melhor  fluidez em 50% dos corredores do 
sistema  viário principal e secundário 

Abrangência 
Municipal 

15% 

Integrar os diversos espaços urbanos com a ampliação da malha 
cicloviária e de ciclofaixas de 85 Km para 135 Km (50 Km)  

Abrangência 
Municipal 

12,5 Km 

Implantar Sistema de Transporte Público Fluvial, com linha 
regular integrada ao BRT 

Abrangência 
Municipal 

25% 

 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Saneamento - SESAN 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Integrar os diversos espaços urbanos com a manutenção da 
malha viária em 350 km (ação contínua) 

DAMOS 2,10 

DAOUT 2,40 

DAICO 10,5 

DABEL 9,10 

DAGUA 21,50 

DASC 16,10 

DAENT 7,90 

DABEN 17,90 

 

Órgão Responsável: Unidade Coordenadora do Projeto de Macrodrenagem da Bacia 
da Estrada Nova – UCP/PROMABEN 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

15 Km de novas vias implantadas no sistema viário da Bacia da 
Estrada Nova 

DAGUA 3,75 Km  

6 Km de vias recuperadas no sistema viário da Bacia da Estrada 
Nova 

DAGUA 1,5 Km  

1.600 m² de pontes para veículos construídas no sistema viário 
da Bacia da Estrada Nova 

DAGUA 400 m² 

137 m de passarelas para pedestres construídas no sistema 
viário da Bacia da Estrada Nova 

DAGUA 34 m 
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Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Recuperar e ampliar em 21 km a pavimentação de calçadas 
Abrangência 

Municipal 
5,25 Km 

Concluir as obras complementares no entorno do BRT Augusto 
Montenegro 

Abrangência 
Municipal 

75% 

Implantar 31,4 km (15,7km ida / 15,7km volta) do BRT Centenário (1ª 
Fase) 

Abrangência 
Municipal 

7,85 Km 

Implantar 9,8 km (4,9km ida / 4,9km volta) do BRT Centenário (2ª Fase) 
Abrangência 

Municipal 
2,45 Km 

Implantar 10,8 km (circuito) do BRT Centro (trecho Av. José Malcher / Av. 
José Bonifácio) 

Abrangência 
Municipal 

2,7 Km 

Implantar 4,85 km (circuito) do BRT Centro (trecho Icoaraci - DAICO) 
Abrangência 

Municipal 
1,22 Km 

Implantar Terminais Hidroviários de Passageiros 

DAICO 25% 

DAGUA 25% 

DAOUT 25% 

 

Objetivo 05.4: Promover a manutenção e expansão dos serviços de saneamento, na 
busca da melhoria das condições de salubridade. 
 
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Saneamento - SESAN 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Integrar 03 bacias hidrográficas a programas de recuperação urbano-
ambiental do município (Bacia do Mata-Fome, Bacia do Tucunduba – 
Lago Verde e Bacia do Ariri) 

DAGUA 0,4 

DASAC 0,05 

DAENT 0,05 

DABEN 0,4 

Ampliar em 34 km a rede de abastecimento de água no bairro do 
Fidélis( Ilha de Caratateua – DAOUT) e na Ilha de Cotijuba (DAOUT) 

DAOUT 8,5 Km 

Implantar 52 km de redes de microdrenagem (abertura de novas vias 
e pavimentação) 

DAMOS 0,30 Km 

DAOUT 0,40 Km 

DAICO 1,50 Km 

DABEL 1,40 Km 

DAGUA 3,20 Km 

DASAC 2,40 Km 

DAENT 1,20 Km 

DABEN 2,60 Km 

 
Manter 216 km do sistema de microdrenagem no município 
(manutenção de vias) 

DAMOS 1,30 Km 

DAOUT 1,50 Km 

DAICO 6,50 Km 

DABEL 5,60 Km 

DAGUA 13,30 Km 

DASAC 9,90 Km 

DAENT 4,90 Km 

DABEN 11,00 Km 
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Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Otimizar em 100% os serviços prestados pelo atual sistema de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (coleta, transporte, 
tratamento e deposição final) com cobertura de 92% de resíduos 
sólidos coletados no município 
 

DAMOS 0,70 % 

DAOUT 0,70 % 

DAICO 3,00 % 

DABEL 2,60 % 

DAGUA 6,10 % 

DASAC 4,60 % 

DAENT 2,20 % 

DABEN 5,10 % 

Implantar 02 Centros de Triagem 
Abrangência 

Municipal 
1 

Implantar 100 Pontos de Entrega Voluntária – PEV 
Abrangência 

Municipal 
20 

Implantar 10 Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes - 
URPV  

Abrangência 
Municipal 

2 

Estabelecer o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Abrangência 

Municipal 
25% 

 
Órgão Responsável: Unidade Coordenadora do Projeto de Macrodrenagem da Bacia 
da Estrada nova – UCP/PROMABEN 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Integrar 05 bacias hidrográficas a programas de recuperação urbano-
ambiental do município (PROMABEN: Bacia da Estrada Nova e Bacia do 
Una/ SESAN: Bacia do Mata-Fome, Bacia do Tucunduba – Lago Verde e 
Bacia do Ariri) 

DAGUA 0,2 

Ampliar em 36 km a rede de abastecimento de água na área do Projeto de 
Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova – PROMABEN  

DAGUA 3,6Km  

Implantar 01 sistema de esgotamento sanitário na área do Projeto de 
Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova – PROMABEN 

DAGUA 0,05 

46.800 m de rede de esgoto sanitário implantado na área do Projeto de 
Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova – PROMABEN 

DAGUA 11.700 m 

2.600 m de macrodrenagem concluída nos em canais e galerias das sub-
bacias 1, 2, 3 e 4 da bacia hidrográfica da Estrada Nova  

DAGUA 650 m 

3 sistemas de comportas implantados para o controle cheias dos canais na 
área do Projeto de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova 
– PROMABEN  

DAGUA 1 

Implantar 12,5 km de redes de microdrenagem (10 Km de redes implantadas 
e 2,5 Km de redes recuperadas) na área do Projeto de Macrodrenagem da 
Bacia Hidrográfica da Estrada Nova – PROMABEN 

DAGUA  3,125 Km 

323.142 m³ de canais reabilitados na da bacia hidrográfica do Una 
Abrangência 

Municipal 
80.785 m³ 
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Órgão Responsável: Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém - 
AMAE 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Implantar o Plano Municipal de Saneamento Básico em conjunto 
com o órgão gestor da política no que se refere ao abastecimento 
de água e esgotamento sanitário 

Abrangência 
Municipal 

50% 

Elaborar Plano Municipal de Fiscalização da Qualidade dos 
Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário  

Abrangência 
Municipal 

50% 

Elaborar Manual de Orientação dos Direitos e Deveres dos 
Usuários dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário 

Abrangência 
Municipal 

100% 

Estruturar Sistema de Informação Municipal dos Serviços de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

Abrangência 
Municipal 

25% 

 

Objetivo 05.5: Promover a preservação e requalificação dos espaços simbólicos e 
com potencial turístico do município. 
 
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Urbanismo - SEURB 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Manter 100% dos espaços públicos voltados à preservação, 
recreação e lazer  

Abrangência Municipal 100% 

Obras de urbanização e manutenção das áreas de orla 
(continental e fluvial) 

Abrangência Municipal 25% 

Reformar de 7 praças  

Praça Memorial 
Magalhaes Barata 

100% 

Praça Dom Pedro II 25% 

Praça do Relógio 25% 

Praça do Carmo 25% 

Praça Visconde do Rio 
Branco 

25% 

 
Praça Magalhães 10% 

Praça Waldemar 
Henrique 

10% 

 

Órgão Responsável: Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Requalificar o Complexo (Feira) do Ver-o-Peso DABEL 25% 

Restaurar o Solar da Beira DABEL 25% 

Requalificar o Complexo do Mercado de São Brás DABEL 25% 

Estabelecer programa municipal de incentivo a recuperação e 
requalificação de bens e espaços públicos tombados por meio de PPP’s 

Abrangência 
Municipal 

5% 

Realizar o Inventário de Bens Imóveis Tombados em todas as áreas de 
interesse a preservação delimitadas no Plano Diretor Municipal - PDM 

Abrangência 
Municipal 

15% 

Promover a requalificação e ordenamento da área tombada com a 
efetivação do Plano de Reabilitação do Centro Histórico de Belém - CHB 

Abrangência 
Municipal 

25% 
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PROGRAMA TEMÁTICO 06: GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA 
 
Objetivo 06.1: Promover a integração da gestão. 
 
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Administração - SEMAD 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Modernizar a estrutura organizacional 5 dos órgãos municipais  
Abrangência 

Municipal 
25% 

 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e 
Gestão - SEGEP 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Integrar os órgãos municipais ao Sistema de Informação 
Municipal - SIB 

Abrangência 
Municipal 

25% 

Implantar o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão  
Abrangência 

Municipal 
25% 

Revisar a Lei nº 8.655/2008 - Plano Diretor do Munícipio de 
Belém  

Abrangência 
Municipal 

10% 

 

Órgão Responsável: Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área 
Metropolitana de Belém – CODEM  

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Integrar os órgãos municipais ao sistema de Informação Municipal 
- SIB 

Abrangência 
Municipal 

25% 

 

Órgão Responsável: Companhia de Tecnologia da Informação de Belém - CINBESA 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Implantar infraestrutura tecnológica adequada nos órgãos 
municipais 

Abrangência 
Municipal 

25% 

 

Objetivo 06.2: Fortalecer a gestão de pessoas. 
 
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Administração - SEMAD 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Capacitar 10.000 (50%) servidores municipais em 
desenvolvimento de novas competências e habilidades 
profissionais 

Abrangência 
Municipal 

1.500 

Garantir a formação profissional para 200 servidores municipais 
Abrangência 

Municipal 
20 

 

Órgão Responsável: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPMB 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Capacitar 20 (4,04%) profissionais da área previdenciária  
Abrangência 

Municipal 
5 

20% da capacidade de atendimento na rede dos serviços próprios 
do IPMB ampliada (72.895)  

Abrangência 
Municipal 

5% 

Órgão Responsável: Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos - IASB 
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Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Capacitar 40 (8,08%) profissionais da área da saúde/Assistência  
Abrangência 

Municipal 
10 

20% da capacidade de atendimento na rede dos serviços próprios 
do IPAMB ampliada (72.895)  

Abrangência 
Municipal 

5% 

16.744 (5% da capacidade de atendimento) servidores atendidos 
nos programas preventivos à saúde ampliados 

Abrangência 
Municipal 

4.186 

 
Objetivo 06.3: Ampliar e otimizar a capacidade de investimento do município. 
 
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

16% (R$ 1.199.473.689) da receita tributária ampliada, em 
valores reais, com base na arrecadação de  2015 

Abrangência 
Municipal 

5% 

30% (66 servidores) do quantitativo do quadro de servidores 
fazendários ampliado 

Abrangência 
Municipal 

--- 

 
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e 
Gestão - SEGEP 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

Desenvolver estudos para estruturação de um Sistema de 
Gerenciamento do Gasto Público (Contabilidade, Contrato, 
Patrimônio, Orçamentário e Financeiro) 

Abrangência 
Municipal 

10% 

 

Objetivo 06.4: Fortalecer a governança. 
 
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e 
Gestão - SEGEP 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

71 bairros atendidos pelo Programa “Prefeitura no Bairro” com 
capacidade média de 14 mil atendimentos/bairro 

Abrangência 
Municipal 

20 

Projetos especiais da gestão municipal gerenciados e 
monitorados em sua totalidade 

Abrangência 
Municipal 

100% 

Processos de participação da sociedade no planejamento e 
formulação de políticas públicas efetivados 

Abrangência 
Municipal 

100% 

 

Órgão Responsável: Ouvidoria Geral de Belém – OGM  
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

80% das demandas enviadas pela COMUS respondidas pela OGM 
Abrangência 

Municipal 
20% 

70% das demandas da população encaminhadas à Ouvidoria com da 
capacidade de resolutividade ampliada (870 demandas / 70% = 1.480) 

Abrangência 
Municipal 

20% 

100% do Portal da Transparência Pública permanentemente atualizado 
Abrangência 

Municipal 
100% 
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Órgão Responsável: Coordenadoria de Comunicação Social - COMUS 
 

Descrição da Meta – PPA 2018/2021 Localizador Meta - 2018 

80% da capacidade de acesso a informação ampliada 
Abrangência 

Municipal 
10% 
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ANEXO VI 
 

MATRIZ DE FINANCIAMENTO DO PLANO 
 

 Os valores das Receitas do Município para o período do Plano 

Plurianual 2018-2021 foram estimados considerando o desempenho da receita 

arrecadada de 2016, o realizado até maio do ano corrente, a reestimativa para 

o ano de 2017, já incorporados os efeitos do cenário econômico atual, e a 

perspectiva de crescimento da arrecadação própria, fruto da modernização da 

administração tributária em função do avanço no novo Sistema Integrado de 

Administração Tributária, que normatiza e monitora a arrecadação municipal. 

Os parâmetros econômicos e financeiros que nortearam a projeção dos 

valores das receitas orçamentárias foram os índices projetados pelo IBGE e 

aplicados conforme a origem e a natureza das receitas: 

 Receita Própria pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) e as Receitas Transferidas pelo Índice Nacional de 

Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) anual, acrescida de expectativa de 

crescimento real medida pelo PIB do Estado do Pará;  

 Transferências da Cota-parte do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), oriundas da arrecadação Estadual, do 

Fundo de Participação dos Munícipios (FPM), foram utilizados os 

mesmos índices praticados em 2017, uma vez que esses índices são 

definidos após o mês de agosto; 

 Operações de Crédito foram incluídas aquelas já autorizadas e em 

processo de negociação, observando-se o limite da Lei Municipal de 

Autorização para Contratação de Operações de Crédito e a capacidade 

de endividamento do Município; 

 Transferências Voluntárias, ou seja, os convênios, indicam as 

perspectivas de captação junto aos Governos Federal e Estadual para 

atender as áreas prioritárias para o período do Plano.  
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Os valores projetados, no Quadro a seguir, serão objeto de reavaliação, 

por ocasião da elaboração das Leis Orçamentárias Municipal, inclusive para o 

exercício de 2018, cuja reestimativa tomou por base apenas o arrecadado até 

maio de 2017.  

Quadro 06: Demonstrativo da Estimativa das Receitas do Município para o 
período do PPA 2018-2021.  

   
R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 

PREVISÃO  

2018 2019-2021 TOTAL 

1. PRÓPRIA        998.593.487       3.271.700.739       4.270.294.226 

IMPOSTOS 
          

648.001.919  
         

2.123.054.460  
         

2.771.056.379 

TAXAS 
          

138.356.001  
            

453.296.999  
            

591.653.000 

OUTRAS RECEITAS 
          

212.235.567  
            

695.349.280  
            

907.584.847 

2. TRANSFERÊNCIA 
CONSTITUCIONAL 

   1.713.726.387       5.617.922.634       7.331.649.021 

2.1-UNIÃO 
       

1.142.845.289  
         

3.746.465.284  
         

4.889.310.573 

2.2-ESTADO 
          

570.881.098  
         

1.871.457.350 
         

2.442.338.448 

3. ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA 
FUNDEB 

         
(203.624.965,00) 

          
(667.521.553,00) 

          
(871.146.518,00) 

4. RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA (Próprias/ transferidas) 

       441.237.237       1.442.021.627      1.883.258.864 

5. SUB-TOTAL (1+2+3+4)    2.949.932.146       9.664.123.447   12.614.055.593 

6. OPERAÇÕES DE 
CRÉDITO 

       261.822.494          526.001.357         787.823.851 

7. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS          53.840.244            85.574.013         139.414.257 

TOTAL GERAL (5+6+7)    3.265.594.884    10.275.698.817   13.541.293.701 

FONTE: SEFIN/SEGEP, 2017.       

               

Do lado da Despesa para o quadriênio 2018-2021, no montante de                

R$ 13.541.293.701,00 (treze bilhões, quinhentos e quarenta e um milhões, 

duzentos e noventa e três mil e setecentos e um reais), foram distribuídos 

pelos Programas Temáticos e de Manutenção da Administração dos Poderes 
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constituídos, que totalizam o montante de R$ 11.323.917.860,00 (onze bilhões, 

trezentos e vinte e três milhões, novecentos e dezessete mil e oitocentos e 

sessenta reais), no Plano Plurianual são excluídas as despesas comprometidas 

com o pagamento de inativos e pensionistas, reserva do regime próprio de 

previdência - IPMB, a contribuição para o Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público (PASEP), encargos da dívida pública e 

precatórios, que não integram o Plano Plurianual, por não contribuírem para o 

ciclo produtivo.  

A distribuição do Plano Plurianual 2018-2021 encontra-se consolidada 

no quadro a seguir, e sua distribuição observou a despesa realizada até julho 

de 2017 e a reestimativa até o final do exercício:  

Quadro 07: Distribuição dos Recursos por Programa do PPA 2018-2021. 

   
R$ 1,00 

PROGRAMAS TEMÁTICOS E DE 
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

2018 2019-2021 TOTAL 

PODER LEGISLATIVO          96.247.475       314.966.462           411.213.937  

MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO           96.247.475       314.966.462           411.213.937  

PODER EXECUTIVO 2.607.139.003 8.305.564.920 10.912.703.923 

ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE 

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
480.846.509 1.486.981.908 1.967.828.416 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

LAZER 
84.636.318 627.364.958 712.001.276 

SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA 87.518.015 291.677.057 379.195.072 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SUSTENTÁVEL 
8.616.036 28.384.030 37.000.066 

GESTÃO INTEGRADA  DO TERRITÓRIO 

PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

541.425.973 1.751.583.614 2.293.009.587 

GESTÃO INTEGRADA E 

DESCENTRALIZADA 
346.204.830 1.114.561.572 1.460.766.402 

MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 1.057.891.322 3.005.011.781 
4.062.903.103 

 

TOTAL 2.703.386.478 8.620.531.382 11.323.917.860 
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