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Introdução
Em Barcarena, o ano de 2013 representa
uma inflexão no modelo de gestão municipal e na relação Estado-Sociedade, marcada pelo processo de elaboração do Plano
Plurianual (PPA) 2014-2017, coordenado
pela Secretaria Municipal de Planejamento
e Articulação Institucional (SEMPLA).
Primeiramente, a Prefeitura de Barcarena

Por ser uma plataforma que assegurava pleno

promoveu – em parceria com o Núcleo de

monitoramento, os ODM também foram adotados

Altos Estudos Amazônicos da Universidade

como indicadores de resultado da gestão.

Federal do Pará (NAEA/UFPA) – um Curso
de Capacitação em Administração Pública e
Planejamento Governamental, tendo como
público: técnicos da Prefeitura, Vereadores
e Conselheiros de Políticas Públicas.

A Dimensão Estratégica do PPA apresentou como
Visão de Futuro, o reconhecimento de Barcarena,
até 2025, como uma cidade sustentável, preceituando que esta sustentabilidade estará assentada
num tripé que envolve: a proteção das riquezas

Em seguida, realizou Audiências Públicas

naturais, compreendendo os recursos naturais e

nas 5 Regiões Administrativas do município

aspectos culturais da relação homem-natureza;

– Sede, Distrito Industrial, Região das Estra-

uma plataforma de direitos sociais acessível a to-

das, Distrito do Murucupi e Região das Ilhas

dos os cidadãos e o desenvolvimento econômico

– e reuniões técnicas com a iniciativa priva-

em bases locais. Isto demostra que o PPA tam-

da e demais atores sociais.

bém já estava alinhado as informações disponí-

O PPA 2014-2017 Justiça Social e Desen-

veis à época sobre a Agenda Pós-2015.

volvimento1 utilizou a Declaração do Milê-

Ainda em 2013, a Prefeitura de Barcarena aderiu

nio2 como subsídio para o diagnóstico situa-

à Agenda de Compromissos ODM3. Portal do Go-

cional do município e como norteadora das

verno Federal que oferecia informações sobre: os

prioridades da gestão, a Prefeitura de Bar-

indicadores sociais do país e de cada município

carena inovou o conceito de planejamento

em relação ao cumprimento de cada ODM; os

governamental.

principais programas oferecidos pelo Governo Fe-

1

https://drive.google.com/open?id=0B_VDhhCQvzQsV1BqRE81cDg4ZFE

2

Agenda de Desenvolvimento da ONU para o período 2000-2015, composta pelos 8 Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio (ODM): ODM 1 - Acabar com a fome e a miséria; ODM 2 - Oferecer educação básica de qualidade para
todos; ODM 3 - Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; ODM 4 - Reduzir a mortalidade
infantil; ODM 5 - Melhorar a saúde das gestantes; ODM 6 - Combater a Aids, a malária e outras doenças; ODM 7 Garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; ODM 8 - Estabelecer parcerias para o desenvolvimento. Tinha como desafio mundial reduzir pela metade a fome e a extrema pobreza, até 2015.
3

http://www.agendacompromissosodm.planejamento.gov.br/
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deral aos municípios para contribuir com o alcance

Tendo recebido 6 Certificados: Sistema

das metas dos ODM; boas práticas municipais relaci-

Único de Assistência Social (SUAS) -

onadas aos ODM.

ODM 1; Programa Nacional de Controle

E permitia que qualquer cidadão acompanhasse as

da Dengue - ODM 6; Programa Nacional

metas estipuladas pela Governo Municipal que aderiu

de Controle da Tuberculose - ODM 6;

à Agenda e, assim, exercesse o controle social.

Programa Nacional de Imunizações -

Em 2014, o Decreto N° 267/20144,, instituiu como prioridade de gestão a vinculação dos ODM a todos os
planos, programas, projetos e ações da Prefeitura de

ODM 6; Política Saúde Mais Perto de
Você - ODM 6; Programa Micro Empreendedor Individual (MEI) - ODM 8.

Barcarena e a incorporação de seus ícones a toda

Em 2016, a Prefeitura de Barcarena pas-

peça de divulgação governamental.

sou a vincular seus planos, programas,

Em 2015, a Prefeitura de Barcarena foi a única da
Região Norte a ser certificada pelo Governo Federal
pelo atingimento de metas na Agenda de Compromis-

projetos e ações à Agenda 20306 e a incorporar seus ícones a toda peça de divulgação governamental.

sos ODM5.

4

https://drive.google.com/open?id=0B_VDhhCQvzQsVGFaLVgyeTgtaG8

5

http://www.portalfederativo.gov.br/noticias/destaques/prefeitos-sao-certificados-por-melhoraram-os-indicadoressociais-dos-municipios-em-2014
6

Agenda de Desenvolvimento da ONU para o período 2016-2010, composta pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), Tem como desafio mundial erradicar a pobreza em todas as suas formas, até 2030.
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Em 2015, a Prefeitura de Barcarena participou da Chamada Pública Análise da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) no Brasil.
A Chamada Pública, promovida pelo PNUD, em parceria com a Secretaria Geral da
Presidência da República (SG/PR), selecionou 30 artigos que serão publicados em 5
Cadernos Especiais com linhas temáticas que destacam estudos, debates e experiências inovadoras com a implementação dos ODM no Brasil e divulgam as lições aprendidas que poderão servir de referência e subsídio para a implementação dos ODS.
O artigo A construção social do planejamento governamental sob a perspectiva dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: o Plano Plurianual de Barcarena 2014-2017
foi selecionado na linha temática Resultados: avanços e desafios encontrados para
adotar a plataforma dos Objetivos do Milênio como parâmetro de planejamento e implementação das políticas públicas e projetos sociais.
Enquanto os Cadernos não são publicados, o artigo pode ser lido em https://
drive.google.com/open?id=0B_VDhhCQvzQsWUgxUjJ3QzQxaW8
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A reeleição do Prefeito Antônio Carlos Vilaça
para o mandato 2017-2020 assegurou a manutenção dessa estratégia exitosa de planejamento governamental alinhado às Agendas
de Desenvolvimento da ONU que, desde
2013, vem sendo reconhecida como Boa Prática de Gestão7.
Em 2017, o Decreto N° 436/20178, instituiu
como prioridade de gestão a vinculação da
Agenda 2030 a todos os planos, programas,
projetos e ações da Prefeitura de Barcarena e
a incorporação dos ícones ODS e da Rede
ODS Brasil a toda peça de divulgação governamental.
Em maio, a Prefeitura de Barcarena iniciou o
processo de elaboração do PPA 2018-2021
Desenvolvimento e Sustentabilidade, coordenado pela SEMPLA.
veu – em parceria com Ministério do Planeja-

Foram realizadas Audiências Públicas nas 5

mento, Orçamento e Gestão (MPOG); Progra-

Regiões Administrativas do município para o

ma das Nações Unidas para o Desenvolvimento

levantamento de informações que produziram

(PNUD); Associação Nacional dos Servidores

subsídios para o PPA.

da Carreira de Planejamento e Orçamento
(ASSECOR); Rede ODS Brasil – uma Oficina

Em junho, a Prefeitura de Barcarena promo-

7

Alguns exemplos:

http://www.odmbrasil.gov.br/noticias/2014/08/06-08-2014-secretaria-geral-participa-da-criacao-ereorganizacao-de-nucleos-de-odm-no-amapa-e-no-para
http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/dialogo-em-belem-promove-apresentacao-sobre-osobjetivos-do-milenio
http://www.emds.fnp.org.br/sala-de-imprensa/item/419-novas-estrategias-e-ferramentas-buscamparticipacao-social-mais-efetiva-nas-cidades
http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/municipio-de-barcarena-pa-e-exemplo-deincorporacao-da-agenda-2030-e-dos-ods-na-elaboracao-do-ppa
http://www.secretariadegoverno.gov.br/snas-documentos/relatoriovoluntario_brasil2017port.pdf
8

https://drive.google.com/open?id=0B_VDhhCQvzQsVUxBN0VKVGpPYzA
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de Capacitação para os técnicos que

Elas foram aglutinadas em 7 temas: Pobreza e Fome;

compõem o Núcleo Gestor responsável

Gênero; Saúde; Educação; Crescimento Econômico e

pela elaboração do PPA 2018-2021 do

Parcerias; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Paz.

município. A Oficina abordou temas como: a relação entre o PPA e a Agenda
2030, desenvolvimento territorial, participação social, transversalidade dos ODS
e indicadores.

E foram identificados 7 Macrodesafios: Cidadania;
Gestão Pública; Governança; Saúde; Conhecimento;
Inclusão Social; Prosperidade.
O PPA, ainda em fase de elaboração, tem como base: a Agenda 2030, o Índice de Desenvolvimento Hu-

No início de julho foi realizada a Audiên-

mano (IDH)9 e as normativas do Índice de Efetividade

cia Pública Final para apresentar à po-

da Gestão Municipal (IEGM)10 e da Organização In-

pulação a sistematização das informa-

ternacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores

ções coletadas.

(INTOSAI)11.

Um dos maiores desafios da Administração Pública, em todas as esferas, é promover a interação entre seus Órgãos.
Desde 2013, a Prefeitura de Barcarena utiliza as Agendas de Desenvolvimento da ONU como estratégia para superar este desafio ao utiliza-las como ponto de convergência das

ações governamentais.
Para isso, realiza Oficinas democratizando as Agendas – ODM de 2013 a 2015 e ODS a
partir de 2016 – nos Órgãos da Prefeitura e nos Conselhos de Políticas Públicas.
Em 2017, o Gabinete do Prefeito passou a promover o Encontro de Articulação em Rede.
Encontro mensal com os técnicos e coordenadores de programas para: alinhar as ações
governamentais à Agenda 2030; fomentar a interação entre os Órgãos do Governo; identificar duplicidade de ações e mapear potenciais parcerias entre os Órgãos.
Ao correlacionar seus planos, programas, projetos e ações às Agendas de Desenvolvimento

da ONU, a Prefeitura de Barcarena consegue visualizar resultados concretos na melhoria
da oferta dos serviços públicos e, consequentemente, na melhoria da qualidade de vida da
população.
Os Objetivos são transversais e indivisíveis. Porém, para fins desta publicação, os resultados da gestão Antônio Carlos Vilaça (2013 a 2017) serão apresentados por ODS de maior
impacto direto.

9

www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html

10

www.iegm.irbcontas.org.br

11

www.intosai.org
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META 1.3: Implementar medidas e

Em 2013, o CadÚnico foi descentralizado. O atendimen-

sistemas de proteção social ade-

to – que antes era realizado em um único local do muni-

quados, para todos, visando atin-

cípio – passou a ser realizado diretamente nos 4 CRAS.

gir a cobertura substancial dos po-

Como resultado, o número de atendimentos individuali-

bres e vulneráveis

zados nos CRAS passou de 5.644 (2012) para 29.106

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) ampliou a cober-

(2016) e o município recebeu um Certificado de Atingimento de Meta ODM 1.

tura da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) por meio da revitalização dos Centros de Referência
de Assistência Social (CRAS) São
Francisco e Conde, do Espaço de
Acolhimento de Crianças e Adolescentes (EACA), do Espaço de Acolhimento para Adultos (EAPA); da descentralização do CadÚnico e da criação do Centro de Atendimento de
Programas e Benefícios.

8
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Com a ampliação da cobertura territorial do

dade de vida das unidades familiares que se en-

serviço, o usuário não é mais obrigado a

contram em situação de pobreza e vulnerabilida-

percorrer longos trajetos para ser atendido

de social. De 2013 a 2016, atendeu 8.012 famí-

na sede do município.

lias.

Esta iniciativa contribuiu de forma significa-

O Centro de Atendimento de Programas e Bene-

tiva para a regularização e a atualização

fícios, criado em 2013, permite que o usuário re-

cadastral das famílias em vulnerabilidade

ceba atendimento de diversos programas – co-

social e atendeu a uma demanda da socie-

mo: Cadastro Único, PBF, (PBC), Minha Casa

dade, expressa no PPA 2014-2017.

Minha Vida (MCMV), Cheque Moradia e Progra-

Como resultado, o número de famílias ca-

ma de Aquisição de Alimentos (PAA) – em um só

dastradas no CadÚnico passou de 14.525

lugar.

(2012) para 22.846 (junho/2017).

Em abril de 2017, foi inaugurado o novo Centro

O Programa Bolsa Família (PBF) benefici-

de Referência Especializado de Assistência Soci-

ou, em 2012, 10.243 famílias. Em junho de

al (CREAS). A mudança de um imóvel alugado

2017, o PBF beneficiou 13.851 famílias, re-

para um imóvel próprio traz segurança e referên-

presentando uma cobertura de 137,73 % da

cia ao serviço em relação à sua localização.

estimativa de famílias pobres no município.
As famílias recebem benefícios com valor
médio de R$ 211,99.

Além disso, a construção do imóvel proporcionou
espaço físico adequado, conforme preconiza as
orientações técnicas, sendo este adaptado ao

O Programa Bolsa Cidadã (PBC) é uma po-

público com acessibilidade e garantia de bem-

lítica pública de transferência direta de ren-

estar ao desenvolvimento do trabalho técnico da

da

equipe, o que acarreta em melhor qualidade de

–

criada

pela

Lei

Municipal

N°

2.017/2006 e alterada pela Lei Municipal N°

atendimento aos usuários deste serviço.

2.082/2010 – que visa a melhoria da quali-

No Desfile Escolar 2015, crianças e adolescentes usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV) participaram de pelotões que representavam as ações da SEMAS ligadas aos ODM.

9
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META 2.1: Acabar com a fome e garantir o
acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos
seguros, nutritivos e suficientes durante
todo o ano
O Projeto Horta Comunitária e Escolar – parColheita da Horta Escolar

ceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI) e a Secretaria Municipal de

Entre os benefícios do Projeto, destacam-se: o

Educação

Social

desenvolvimento do senso de responsabilidade

(SEMED) – funciona como laboratório vivo

nas crianças; a produção e o consumo de ali-

de aprendizagem e incentivo à preservação

mentos agroecológicos; atividades ligadas a

do meio ambiente, despertando, sobretudo, o

culinária, economia doméstica, nutrição e edu-

interesse pela produção agrícola e valoriza-

cação ambiental; o envolvimento da comunida-

ção do trabalho e cultura do homem do cam-

de escolar. Os alunos também se tornam multi-

po. Além disso, o Projeto complementa a ali-

plicadores do Projeto ao levar os novos conhe-

mentação escolar e auxilia na formação de

cimentos e hábitos para casa, interferindo na

cidadãos saudáveis, tornando-os multiplica-

cultura alimentar de suas famílias.

e

Desenvolvimento

dores de bons hábitos alimentares.

META 2.3: Fomentar a produtividade agríco-

A SEMAGRI fornece os insumos e orienta a

la e a renda dos pequenos produtores de

implantação da horta, que passa a ser cuida-

alimentos, particularmente das mulheres,

da pelos alunos, com a supervisão dos pro-

povos indígenas, agricultores familiares,

fessores da SEMED.

pastores e pescadores, inclusive por meio

de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola
O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
– parceria entre SEMAGRI e SEMAS – é executado na Modalidade Compra com Doação
Simultânea.
Plantio da Horta Escolar

Atualmente, o PAA adquire alimentos de 43
10
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Agricultores Familiares, que são destinados para os CRAS, a Associação de Pais

e Amigos dos Excepcionais (APAE), a
Pastoral da Criança e a Pastoral do Menor.
Além de promover acesso a alimentação
e incentivo à Agricultura Familiar, a SEMAGRI também oferta capacitações aos
agricultores e os insere em Exposições e
Feiras afim de ganharem visibilidade no
mercado.

Prefeito Antônio Carlos Vilaça e Agricultora Familiar, fornecedora do PPA

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) do município, estabelece que, até
2024, 100% dos produtos da alimentação escolar deverão ser adquiridos por meio de programas de fomento à Agricultura Familiar.
Em 2014, a SEMAGRI implantou o Projeto
de Fomento à Criação de Frango Caipira,

que entregou aos agricultores um kit contendo comedores, bebedouros, telas e
plásticos para a construção de aviários.
Seguida da doação de 3.600 pintos e
3.600 kg de ração.
O Projeto beneficiou 12 entidades de diferentes localidades do município. A SEMAGRI ofertou orientações técnicas e comer-

Início do Projeto de Fomento à Criação de Frango Caipira

ciais aos agricultores, que obtiveram uma
nova fonte de renda, 3 meses depois.
O Programa Mecaniza Barcarena, desenvolvido pela SEMAGRI, fomenta a Agricultura Familiar ao preparar áreas em comunidades rurais que atendem ao PAA, a
merenda escolar, a feiras e mercados locais. Desde 2013, o Programa já preparou, aproximadamente, 491 hectares de

área, em 34 localidades, beneficiando 740

Agricultores Familiares com o produto do Projeto de Fomento
à Criação de Frango Caipira

produtores
11
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META 3.1 e 3.2: Reduzir a taxa de mortalidade

das doenças tropicais; realiza análise

materna e infantil

mensal de amostras de água em resi-

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSB) revitalizou o prédio do Hospital e Maternidade Municipal;
ampliou de 8 para 16 o número de leitos de interna-

ção pediátrica; assegurou o serviço médico 24h no
atendimento assistencial e na sala de parto; promoveu a capacitação e a sensibilização da equipe técnica visando ofertar um atendimento humanizado,
melhorando a qualidade no atendimento e nos exames das gestantes.
Em média, são realizados 1.700 partos humanizados/ano no município.

dências – atendendo a denúncias ou a
solicitações de moradores – e de estabelecimentos comerciais, para emissão
de Alvará; palestras educativas e informativas nas escolas; e qualificação dos
profissionais para que possam intervir
de maneira adequada e consciente em
qualquer tipo de intercorrência, sem
alarme à população.
O número de Agentes de Epidemiologia
foi ampliado de 33 (2012) para 65
(2016).

META 3.3: Combater as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis
O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA),
atende 280 pacientes com Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) que são acompanhados pela

META 3.4: Promover a saúde mental e
o bem-estar
A SEMAS realiza o acompanhamento
de 120 idosos, por meio do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Casa do Idoso.

equipe do Serviço de Atendimento Especializado

O serviço oferece encontros semanais

(SAE), composta por: Médico, Enfermeiro, Psicólo-

com orientações socioeducativas sobre

go, Assistente Social e Técnico de Enfermagem.

temas como: envelhecimento; violações

A SEMUSB promove ações educativas e informati-

de direitos e fortalecimento de vínculos.

vas; testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites Virais.

Também são desenvolvidas oficinas de

Tendo realizado mais de 5.000 testes, em 2016.

dança, de artesanato e atividades de

E, por meio do Programa Hepatoproteção, realiza
atendimentos e palestras para pacientes portadores
de Hepatite B ou C.

lazer que têm como objetivo propiciar
vivências que valorizem as experiências,
que estimulem e potencializem as habili-

dades físicas e mentais, contribuindo

A SEMUSB atua na prevenção e no monitoramento
12

para o desenvolvimento da autonomia,
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independência e protagonismo social dos

A cobertura da Atenção Básica foi ampliada devi-

idosos, além de contribuir na qualidade de

do: a revitalização do Programa Estratégia Saú-

vida, autoestima e no fortalecimento da

de da Família e a construção de novas Unidades

convivência e dos vínculos familiares e co-

Básicas de Saúde (UBS).

munitários.

Atualmente, a cobertura é de 79%, com atendimento médico em todas as UBS e 95% com sa-

META 3.8: Atingir a cobertura universal

las de vacinas em funcionamento.

de saúde, incluindo a proteção do risco

As Campanhas de Imunização seguem o calen-

financeiro, o acesso a serviços de saú-

dário vacinal anual e são realizadas tanto nas

de essenciais de qualidade e o acesso a

áreas urbanas, quanto na zona rural (estradas e

medicamentos e vacinas essenciais se-

ilhas).

guros, eficazes, de qualidade e a preços

A SEMUSB recebeu 4 Certificados de Atingimen-

acessíveis para todos

to de Metas ODM: 2 do ODM 4 e 2 do ODM 6.

Quando o Prefeito Antônio Carlos Vilaça, assumiu a Prefeitura de Barcarena em

2013, a obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) estava parada
pois os recursos que o Governo Federal investiu não foram suficientes para sua conclusão.
Durante 2 anos, o Prefeito buscou recursos financeiros junto ao Ministério da Saúde,
sem sucesso. Comprometido em entregar este serviço à população, ele decidiu concluir a obra e equipar o prédio, com recursos próprios do município. Para isso, investiu mais de R$ 1,5 milhão.
Em junho de 2016, a UPA foi inaugurada. As despesas com recursos humanos e

materiais da UPA deveriam ser custeadas tripartirdes, ou seja, pelos Governos Federal, Estadual e Municipal. Porém, não foi o que aconteceu com a UPA de Barcarena.
Durante todo este período as despesas foram custeadas exclusivamente pelo município. Somente a partir de junho de 2017, um ano após a sua inauguração, a UPA
passou a ser financiada de forma tripartirdes, configurando uma grande vitória para o
município de Barcarena, pois poderá utilizar essa diferença de recursos próprios em
outras áreas.

13
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Meta 4.1: Garantir que todas as meninas e

Para isso, a SEMED vem reestruturando o

meninos completem o ensino primário

atendimento escolar na Rede Municipal de
Ensino.

Segundo o PPA 2014-2017, o turno interme-

A revitalização e construção de escolas e a

diário – também conhecido como turno da fo-

regularização do transporte escolar permitiu

me – contribui decisivamente para a taxa de

que 349 alunos fossem remanejados do tur-

evasão escolar.

no intermediário para turnos regulares, redu-

Devido a isso, eliminá-lo é um dos grandes

zindo de 3.536 (2012) para 3.187 (2017) o

avanços pretendidos na área da Educação.

número de alunos matriculados no turno in-

Trata-se de um turno criado de modo emer-

termediário.

gencial para atender a demanda excedente e
assegurar acesso à educação e que se tornou um turno permanente.
O acesso é garantido, mas as peculiaridades
que envolvem o turno de funcionamento das

atividades escolares (11h às 15h) acabam por
torna-lo ineficiente do ponto de vista pedagógico, prejudicando a permanência, configurando abandono, desistência, evasão e baixo
aproveitamento e rendimento escolar.
As dificuldades começam pelo calor intenso,
passam pelas necessidades orgânicas de ali-

Como resultado, o índice de aprovação cres-

mentação (horário do almoço) e se estendem

ceu de 75% (2012) para 77,94% (2016).

pela atividade educativa imprensada entre os

E o percentual de atendimento da população

turnos regulares, o que compromete visivel-

de 6 a 14 anos nesse nível de ensino é de

mente o acesso à educação pública de quali-

cerca de 98%.

dade socialmente referenciada.
Em suma, têm-se um turno que minimamente
resolve e atende às necessidades educacionais das demandas tidas como excedentes.

Nas unidades de ensino onde ainda não

Configura um modelo obsoleto, sem impactos

foi possível a eliminação do turno inter-

positivos e antipedagógico, na medida em

mediário, foi implementada a climatiza-

que prejudica alunos, professores e pais de

ção das salas de aula.

alunos, e que precisa ser extinto da realidade
educacional barcarenense.
16
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Meta 4.3: Assegurar a igualdade de

Meta 4.a: Construir e melhorar instalações físi-

acesso para todos os homens e mu-

cas para educação, apropriadas para crianças e

lheres à educação técnica, profissio-

sensíveis às deficiências e ao gênero, e que pro-

nal e superior de qualidade, a preços

porcionem ambientes de aprendizagem seguros

acessíveis, incluindo universidade

e não violentos, inclusivos e eficazes para todos

O Cursinho Pré-Vestibular – parceria

O acesso à educação foi ampliado de 22.967

entre SEMED e Secretaria Municipal de

(2012) para 23.170 (2017) vagas, devido a: revitali-

Administração e Tesouro (SEMAT) –

zação de 51 escolas; construção de 04 escolas, 1

atende a alunos de escolas públicas e

creche.

que almejam uma vaga na Universidade.

Sendo que 50% das escolas foram climatizadas e a

meta é atingir 100%, até 2018.

Até 2012, o Cursinho funcionava em
uma sala nas dependências da Casa
do Professor, ofertando 150 vagas, em
2 turnos.
Em 2013, ele foi transferido para um
imóvel exclusivo. O novo espaço permitiu a criação do turno da manhã e a duplicação do número de vagas ofertadas. As duas salas climatizadas ofereceram melhor qualidade ao serviço
prestado.
De 2013 a 2016, o Cursinho teve mais
de 1.000 alunos matriculados. Destes,
491 foram aprovados em diversas Universidades, sendo 70% em Universidades Públicas.

Para assegurar instalações e ambientes inclusivos:
70% das escolas da Rede Municipal de Ensino já
atendem aos critérios de acessibilidade; a Equipe
Técnica do Setor de Educação Especial acompanha o processo de matrícula dos alunos com defici-

Em 2017, ele foi transferido para um

ência; Professores e Cuidadores recebem Forma-

imóvel maior, ampliando assim a oferta

ção Continuada nas áreas de deficiência auditiva e

de vagas.

visual, sendo que os cursos são ofertados também

Em junho, o Cursinho - que já contava

aos pais dos alunos e demais Secretarias.

com 360 alunos matriculados na sede

A SEMED oferece ainda Ensino Domiciliar Modular

do município - teve sua oferta ampliada

para pessoas com Deficiência com Mobilidade Re-

com a abertura de turmas nos Distritos

duzida e que residam em localidades de difícil

de Vila do Conde, com 93 alunos matri-

acesso. Como resultado, o número de alunos com

culados; e Distrito do Murucupi, com 83

deficiências matriculados na Rede Municipal de En-

alunos matriculados

sino aumentou de 586 (2012) para 990 (2017).
17
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Meta 4.7: Garantir que todos os alunos
adquiram conhecimentos e habilidades

necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida

Desfile Escolar 2014

sustentáveis, direitos humanos, igualdade
de gênero, promoção de uma cultura de
paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolviDesfile Escolar 2014

mento sustentável
A SEMED tem como missão promover não
apenas a educação formal, mas também a
educação cidadã.
Os temas escolhidos como norteadores do
Planejamento Pedagógico anual almejam a

Desfile Escolar 2014

consecução deste objetivo.

Em 2014, o Planejamento Pedagógico adotou o tema Objetivos do Milênio: Educação
Básica de Qualidade para Todos, fazendo
referência ao ODM 2. Seu ícone foi incorporado ao uniforme escolar e demais materiais
pedagógicos produzidos pela Secretaria.
A Semana da Pátria 2014 adotou o mesmo
tema do Planejamento Pedagógico.
Desfile Escolar 2015

A Política Municipal de Educação tem como Diretrizes a inserção cidadã das crianças,
dos adolescentes, dos jovens e dos adultos no processo de consolidação das sociedades democráticas; e a articulação desta Política com o conjunto de políticas públicas, em
especial a política urbana, cultural e ambiental, como instrumento educacional de percepção da cidade. Para isto, pretende: implementar nos currículos escolares a história
de Barcarena; estimular a formação de profissionais de educação para aprimoramento
das questões relacionadas a diversidade cultural, de gênero e orientação sexual, bem

como para o atendimento as pessoas com deficiência (PDDU).
18
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Visando valorizar a identidade cultural do município

•

A origem do nome da comunidade

e resgatar o sentimento de pertencimento do muní-

Vila do Conde: acreditava-se que se

cipe, o Planejamento Pedagógico 2016 adotou o

devia ao fato de lá ter morado o Con-

tema Barcarena: quem ama sua terra, conhece sua

de de Vila Flor. No entanto, também

história.

foi resultado da Reforma Política

Esta iniciativa – que teve o apoio da Secretaria Mu-

Pombalina.

nicipal de Cultura (SECULT) – contribuiu significati-

•

Povos originários: acreditava-se que

vamente para o resgate da História do município, já

os primeiros habitantes do município

que durante anos a fio ela era uma incógnita para

eram da etnia Aruãs. Porém a pes-

os seus moradores e para os estudiosos da área.

quisa mostrou que eram das etnias

Sempre que pesquisadores, alunos das escolas e

Gibiriés, Mortiguras e Carnapijós. Os

demais pessoas interessadas buscavam informa-

Aruãs foram trazidos posteriormente,

ções sobre sua História, estes se deparavam com

oriundos da Ilha do Marajó, para se-

desencontros de informações e falta de documentos

rem catequizados na Missão dos

que servissem como referencial para uma pesquisa

Mortiguras.

mais detalhada e esclarecedora.

•

Fundação do município: acreditava-

Atualmente, as 98 escolas da Rede Municipal de

se que havia ocorrido em 1943. Mas,

Ensino estão sistematizando o material produzido,

data de 1653, com a chegada dos

para que este seja encaminhado à SECULT.

Jesuítas para fundar a Missão dos

Mortiguras, em Vila do Conde.
Boa parte da História do município era fruto do senso comum e de lendas, que eram repassadas de

Todas essas descobertas foram apre-

geração a geração.

sentadas à população durante o Desfile
Escolar 2016, que se transformou em

Dentre as descobertas que proporcionaram um no-

uma aula de civismo em plena avenida.

vo olhar sobre nossa bela história, destacamos:
Além da História do município, o Desfile
•

A origem do nome do município: até então, acre-

também abordou sua Cultura, apresen-

ditava-se que o nome Barcarena se devia a uma

tando as danças, as festas e os artistas

grande barca denominada "Barca Arena" que

barcarenenses.

havia encalhado há muitos anos, no leito de um
dos rios de nossa região. A pesquisa mostrou
que o nome foi resultado da Reforma Política
Pombalina, realizada pelo Marquês de Pombal
(Ministro Português) e seu irmão Francisco Xavier de Mendonça Furtado (Governador do Estado
do Maranhão e Grão-Pará) que decidiu trocar os
nomes indígenas de cidades de nosso Estado,
pelo nome de cidades Portuguesas.
Desfile Escolar 2015 É com paz que se faz
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Em 2017, o Planejamento Pedagógico adotou o

Para isso, as atividades escolares abordam

tema Barcarena: nossa gente, nossa terra, nos-

temas como educação ambiental, diversida-

sa água nosso ar. E cada segmento de ensino

de, Estatuto da Criança e do Adolescente,

adotou um subtema:

Trabalho Infantil, etc. Sempre fazendo a cor-

•

relação ao ODS correspondente.

Educação Infantil: Criança, Natureza e Brincadeira;

•

Ensino Fundamental de 1° ao 5° ano / EJA:
Crianças e as interfaces da sustentabilidade;

•

Ensino Fundamental de 6° ao 9° ano / EJA: O
protagonismo juvenil na escola sustentável;

•

Educação do Campo: Memórias, Caminhos e
Descobertas.

O Planejamento Pedagógico 2017 pretende
contribuir com a elaboração de estratégias de

Ação alusiva ao 18 de Maio 2017, na Rede Municipal
de Ensino

aprendizagem que favoreçam o trabalho educativo tendo em vista a proficiência nas áreas de
Língua Portuguesa e Matemática, com a trans-

Em junho, a Semana do Meio Ambiente 2017

versalidade e a interdisciplinaridade da Agenda

adotou o tema Na Onda dos ODS: em defesa

2030, fomentando uma formação cidadã.

da sustentabilidade ambiental, da paz mundial, do amor fraternal e da justiça social.
Durante os Jogos Escolares Municipais Olímpico e Paraolímpico (JEMOPs) foi lançada a
campanha Troca de Cartão: um Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil, é um Cartão Verde
para a Educação.
E, durante o período de Festas Juninas nas
Escolas, foi lançada a campanha Não deixe o

Aluna da Rede Municipal de Ensino, durante Apresentação Cultural da Semana Ambiental 2017

Trabalho Infantil dançar nesta quadrilha.

A educação deve ser entendida como processo que se institui na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, e deve ser fundada
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando no campo da ética, da cidadania e da qualificação
profissional (Art. 14, PDDU, 2016).
20
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A Educação no Campo oferta aos alunos das zonas
rurais currículo escolar que, além da educação formal,
contempla conteúdos que despertam o sentimento de
pertencimento com sua origem e a conscientização da
importância da atividade agrícola para a economia local, contribuindo assim com sua permanência no campo. Em 2014, a Escola Agrícola – parceria entre SEMAGRI e SEMED – foi reativada, passando a realizar
atividades práticas de cultivo de hortaliças; criação de
animais de pequeno porte; etc. Sua área também é
utilizada para a realização de ensaios e experimentos

de cultivo e melhoramento de técnicas agrícolas; troca
de experiência com os produtores rurais e realização
de mutirões e incentivo à produção orgânica.
Capa do Diário de Classe 2017

Em maio, foi lançado o Projeto SEMED Sustentável, voltado aos servidores da Secretaria, e
que tem por objetivos: a redução do uso de copos descartáveis; a destinação correta de pilhas e baterias; a redução do consumo de energia elétrica, por meio do desligamento de ar
condicionados e lâmpadas em espaços inativos; a conscientização sobre o uso da água; a
instalação de lixeiras seletivas em todos os setores; o plantio de árvores, flores e plantas
medicinais nas áreas comuns da Secretaria; entre outros. Garantindo que as pessoas, em
todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o desenvolvimento
sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza (Meta 12.8 da Agenda 2030).
Para reduzir o uso de copos descartáveis os servidores receberam copos reutilizáveis personalizados com a logomarca da Rede ODS Pará.
Desde maio, os servidores estão participando da Gincana
Intersetorial, que estabelece tarefas e prazos a todos os setores da Secretaria para a implantação do Projeto. Os setores receberão pontuação referente ao cumprimento das tarefas e, ao final da Gincana, o setor que mais se destacar
será premiado.
A primeira tarefa concluída foi a construção de jardins, nas
áreas úteis da Secretaria, reutilizando materiais como:
pneus, garrafas PET, pallets, etc.
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META 5.c: Adotar e fortalecer políticas sólidas

Em 2016, a CMPM ganhou sede própria e

e legislação aplicável para a promoção da

teve sua equipe ampliada, assegurando o

igualdade de gênero e o empoderamento de

atendimento psicossocial e jurídico das

todas as mulheres e meninas em todos os ní-

usuárias.

veis

Em abril de 2017, foi concluído o I Plano

A Coordenadoria Municipal de Políticas para as

Municipal de Políticas para Mulheres, que

Mulheres (CMPM), criada em 2014, é responsável

foi construído de forma democrática e parti-

pela coordenação, articulação e monitoramento

cipativa, tendo como marcos regulatórios e

de políticas voltadas para as mulheres.

históricos suas oficinas orientadoras e a II

Atua de forma integrada com as Secretarias Municipais visando promover a igualdade de gênero e
o combate a todos os tipos de violência praticada
contra as mulheres. E contribui com a valorização
da mulher, por meio de ações que possibilitem a

Conferência Municipal de Política para Mulheres. Configurando-se como política sólida e legislação aplicável que irá orientar a
execução da Política de garantia de direitos
das mulheres que vivem em Barcarena.

sua inclusão no processo de desenvolvimento social, econômico, político e cultural.

Meta 5.2: Eliminar todas as formas de

Ainda em 2014, o Projeto “Políticas para Mulhe-

violência contra todas as mulheres e

res: Uma Questão de Direitos” – executado com

meninas nas esferas públicas e priva-

recursos do Governo Federal – proporcionou a

das, incluindo o tráfico e exploração se-

promoção de palestras, capacitações e oficinas

xual e de outros tipos

para a elaboração do I Plano Municipal de Políticas para Mulheres; a aquisição de equipamentos,
material gráfico e um veículo para a CMPM.

A CMPM realiza ações de capacitação continuada, articulada em rede; de elaboração

de material informativo; de orientação,
construção e execução de projetos que
possibilitem empoderar mulheres e meninas em todos os campos e esferas, considerando suas diversidades e características próprias, garantindo assim direitos fundamentais como o direito à cidadania e a
vida sem violência, colaborando de forma
efetiva para a desconstrução do machismo

e a construção social da igualdade de direiVeículo, adquirido em 2014, adesivado com o ícone ODM 3
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Metas 6.1 e 6.2: Alcançar o acesso univer-

presa Concessionária Águas de São Francisco

sal e equitativo a água potável e sanea-

(ASF). Segundo o Contrato, até 2020, 100% da

mento, para todos

população deverá ter acesso aos serviços de

Em 2013, Barcarena apresentava um sistema

água e esgoto.

de abastecimento de água precário e inefici-

Em 2016, a Lei Complementar Nº 48/2016, estru-

ente; com redes de distribuição, drenagem e

turou a ARSAE. E a Lei Municipal N° 2.179/2016,

esgotamento sanitário antigas; bem como,

instituiu a Tarifa Social de Água, que concede

estações de tratamento deterioradas, impos-

50% de desconto na tarifa de água tratada para

sibilitando à grande maioria dos munícipes o

famílias carentes devidamente cadastradas junto

acesso aos serviços de modo eficaz.

à empresa Concessionária; a renda familiar não

Visando ampliar o acesso universal e equitativo a água potável e saneamento, a Prefeitura
de Barcarena decidiu transferir, por meio de
Concessão, estes serviços para iniciativa privada. Já que ela não dispunha de recursos
financeiros, corpo técnico e aparelhamento
necessário para oferta-los à população.

pode ser superior a um salário mínimo, por morador, acima de 18 anos; o usuário deve ser proprietário de um único imóvel, destinado exclusivamente à moradia; a economia precisa ser obriga-

toriamente classificada como residencial; é necessária ainda inscrição da família no CadÚnico.
Conforme relatórios fornecidos pela Concessionária ASF, em 2014 (anteriormente à prestação

Sendo assim, em 2013, a Prefeitura de Bar-

do serviço contratado) havia 5.215 economias

carena deu início ao processo licitatório para

totais; em 2015, havia 7.893 economias totais;

Concessão dos Serviços Públicos de Água

em 2016, havia 9.456 economias totais. Sendo

Tratada e Esgotamento Sanitário. O Decreto

que, já no mês de março de 2017, havia 10.057

Nº 1.434/2013, aprovou o Regulamento des-

economias totais, o que representa um acrésci-

ses

mo de cerca 52% nas economias totais, em ape-

Serviços.

E

a

Lei

Municipal

Nº

2.150/2013 criou a Agência Reguladora dos

nas 3 anos de atividade.

Serviços de Água e Esgoto de Barcarena
(ARSAE), autarquia especial e órgão independente, com a finalidade de fiscalizar, regular e intermediar as relações contratuais
existentes entre a Concessionária, usuários e
o Poder Concedente.
No início de 2014, passou a vigorar o Contra-

to Administrativo de Concessão de Serviços
Públicos Nº 02/117/2014, firmado com a em23
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A Concessionária ASF atua na Zona

META 6.b: Apoiar e fortalecer a participação das co-

Urbana do município. Para atender a

munidades locais, para melhorar a gestão da água e

Zona Rural e as Ilhas, a Secretaria

do saneamento

Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (SEMDUR) já
instalou, desde 2013, 300 microestações de abastecimento e tratamento
de água, beneficiando aproximadamente 3.000 famílias.

A Prefeitura de Barcarena – por meio da SEMAS, SEMED
e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (SEMADE) – em parceria com a empresa Concessionária ASF realiza diversas ações educativas
e informativas sobre conservação e uso consciente da
água, nas escolas e comunidades do município.

Meta 7.1: Assegurar o acesso
universal, confiável, moderno
e a preços acessíveis a serviços de energia
A SEMDUR ampliou de 5.800
(2012) para 8.000 (2017) pontos
de iluminação em vias e logradouros públicos.
E ainda há a necessidade de
instalação de cerca de 3.000
pontos para assegurar a cober-

Nova iluminação permite que a população frequente a praia durante a
noite

tura completa do município.

Apenas em 2016 foram realizadas mais de 8.00 intervenções,

Em 2016, foi disponibilizado à

incluindo troca de lâmpadas, implantação de pontos de ilumi-

população um número de celu-

nação, melhoria do índice de iluminação (potência), poda de

lar para recebimento, via ligação

árvores, etc.

e mensagem, de denúncias de

Em 2017, o quadro de eletricistas e técnicos está sendo am-

lâmpadas queimadas e de van-

pliado para assegurar maior eficiência na prestação desses

dalismo (que correspondem a

serviços.

cerca de 45% das causas de

Também está prevista para este ano a substituição de 4.000

reposição e reparo) para que a

lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, impactando positi-

SEMDUR possa intervir rapida-

vamente o índice de iluminação e a segurança pública, além

mente.

da economia de recursos gastos com iluminação pública.
24
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Meta 8.3: Promover políticas orienta-

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) é uma ferra-

das para o desenvolvimento que apoi-

menta do Ministério do Trabalho que facilita e é res-

em as atividades produtivas, geração

ponsável por intermediar a mão-de-obra com as vagas

de emprego decente, empreendedo-

de emprego no Brasil. Em Barcarena, o SINE é coor-

rismo, criatividade e inovação, e in-

denado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Em-

centivar a formalização e o cresci-

prego (SEMUTE) e oferece os seguintes serviços:

mento das micro, pequenas e médias
empresas, inclusive por meio do

•

tadas, colocados): tem por objetivo o cadastro, o

acesso a serviços financeiros.

atendimento e o encaminhamento de trabalhadores

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (SEICOMTUR), em
parceria com o Sistema S, realiza diver-

para entrevistas de emprego;
•

mento do benefício;

dimentos informais no município. Tendo
de Meta ODM 8.

Requerimento do Seguro-Desemprego: sua principal função é habilitar o trabalhador para o recebi-

sas ações para regularizar os empreen-

recebido um Certificado de Atingimento

Intermediação de mão-de-obra (inscritos, vagas cap-

•

Oferta de cursos de qualificação profissional: busca
a orientação profissional e o encaminhamento para
a qualificação profissional.
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Meta 8.6: Até 2020, reduzir substancialmente

to, acompanhamento e fiscalização das

a proporção de jovens sem emprego, educa-

situações de Trabalho Infantil; o acompa-

ção ou formação

nhamento dos casos identificados pelos

Desde 2013, a SEMUTE, em parceria com o Sistema S, qualificou 370 jovens e adultos, com cur-

sos profissionalizantes.

canais de denúncias no município (Disque
100 e outros canais); o acompanhamento

e atualização dos registros de crianças e
adolescentes em situação de Trabalho
Infantil no CadÚnico

Meta 8.7: Tomar medidas imediatas e eficazes

Em março de 2017, a Prefeitura avançou

para assegurar a proibição e eliminação das

mais ainda com: o lançamento do Plano Mu-

piores formas de trabalho infantil e acabar

nicipal das Ações Estratégicas de Preven-

com o trabalho infantil em todas as suas for-

ção e Erradicação do Trabalho Infantil de

mas

Barcarena; a assinatura do Termo de Com-

Desde 2013, a Prefeitura vem realizando Ações
Estratégicas para Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil no município. Dentre elas:
•

promisso e Responsabilidade das institui-

ções que compõem a Comissão Municipal
do Plano Municipal das Ações Estratégicas
de Prevenção e Erradicação do Trabalho

A realização de audiência pública e do diag-

Infantil de Barcarena (COMPETI); e o lança-

nóstico municipal que nortearam ações como:

mento da 1ª Edição do Boletim Informativo

a sensibilização e capacitação dos profissio-

PETI.

nais da SEMAS, SEMAGRI, SEMUSB e Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer
(SEMJEL) para identificarem casos de Traba-

lho Infantil; a priorização da busca ativa na Zona rural; a definição de um fluxo de atendimen26

O Plano é uma parceria entre a Prefeitura
e: Conselho Municipal de Assistência Social;
Conselho Municipal de Direitos da Criança e
do Adolescente; Conselho Tutelar; Defenso-
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ria Pública; Delegacia Especializada de Atendimento
à Criança e Adolescente; Fórum da Comarca de Bar-

carena; Ministério Público; Pastoral da Criança; Pastoral do Menor e Prefeitura de Barcarena - por meio
da SEMAS, SEMED, SEMUTE, SEMAGRI, SEMUSB,
SECULT, SEMJEL, SEICOMTUR.
Estas instituições compõem a COMPETI.
As ações estratégicas do Plano serão desenvolvidas
pela rede socioassistencial do SUAS, articuladas às
demais políticas públicas, em caráter intersetorial.
Elas serão estruturadas em 5 eixos: Informação e Mobilização nos territórios, a partir das incidências de
Trabalho Infantil, visando propiciar o desenvolvimento

Prefeito Antônio Carlos Vilaça

de ações de prevenção e erradicação; Identificação
de crianças e adolescentes em situação de Trabalho
Infantil; Proteção Social para as crianças e adolescentes em situação de Trabalho Infantil e suas famílias;
Apoio e Acompanhamento das ações de defesa e responsabilização; Monitoramento das ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
Estas ações se constituem em uma base para o enfrentamento do Trabalho Infantil, que levou em conta,
na construção de suas metas, alguns dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) relacionados às necessidades humanas, como: saúde, educação de qualidade, emprego e redução das desigualdades.

Meta 8.9: Conceber e implementar
políticas para promover o turismo
sustentável, que gera empregos e
promove a cultura e os produtos lo-

cais
Desde 2013, a SEICOMTUR já capacitou mais de 300 trabalhadores - em parceria com o Sistema S e outros - para
o Trade Turístico do município nas
áreas de: cozinha regional, garçom/
garçonete, atendimento ao público, camareira e gestão de pequenos negócios, como forma de qualificar a mão-de

O Boletim Informativo PETI, terá publicação trimestral,

-obra que trabalha no segmento turísti-

e divulgará as ações realizadas pela COMPETI.

co no município.
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Meta 9.1: Desenvolver infraestrutura de qualidade,

Estas

confiável, sustentável e resiliente para apoiar o de-

desenvolvimento econômico e o bem-

senvolvimento econômico e o bem-estar humano

estar

A SEMDUR realiza a manutenção de ramais e vicinais
de nossas comunidades rurais; a aplicação de selante
asfáltico em vias de movimento de tráfego leve, para

combate à poeira; o recapeamento de vias tráfego intenso. Na área fluvial, constrói trapiches e estivas para
atender as comunidades ribeirinhas.

ações
humano

escoamento

promovem
ao

da

o

facilitarem
produção

o
local;

assegurarem ao cidadão o seu direito de
ir e vir; ampliarem a circulação de

transportes
ambulâncias

públicos,
e

caminhões

viaturas,
de

lixo

impactando positivamente na segurança
pública, na saúde e na limpeza urbana.

Meta 10.2: Empoderar e promover a inclusão soci-

gra Barcarena, com a realização de ofi-

al, econômica e política de todos, independente-

cinas de percussão afro, tranças afro e

mente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia,

dança afro; além da seletiva para a es-

origem, religião, condição econômica ou outra

colha da Beleza Negra de Barcarena,

Uma sociedade justa e igualitária está associada à eliminação das desigualdades de gênero, raça e etnia,
como condição indispensável para a democracia e o
desenvolvimento sustentável.
Em 2017, a CMPM tem como foco o empoderamento
da mulher em todas as suas diversidades.

que irá representar o município no concurso da Beleza Negra do Pará.
Em junho, foi realizado o Seminário Diversidade Sexual: Conhecer para Respeitar!, que debateu sobre a garantia de
direitos do público LGBT, a dignidade da
pessoa humana e o combate à discrimi-

Em março, ela promoveu o Debate Empoderamento

nação.

da Mulher Idosa, que teve por objetivo dar visibilidade
à essa população e obter informações para a possível
implantação do Conselho Municipal da Pessoa Idosa
de Barcarena. E o Seminário Igualdade de Gênero e
suas Interfaces. Esta foi a primeira vez que temas como Raça e Orientação Sexual foram debatidos no município.
Em maio, foi lançado o Projeto Empodera Mulher Ne28
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Meta 11.1: Garantir o acesso de todos à habita-

presencial e virtual; 3 Oficinas Comunitá-

ção segura, adequada e a preço acessível

rias envolvendo profissionais que atuam e/

O Programa Minha Casa, Minha Vida é uma política
pública do Governo Federal que objetiva promover
o acesso da população ao direito à moradia digna,

ou que são impactados diretamente pela
mobilidade, para definição de áreas de riscos.

principalmente da população com renda familiar de

O PlanMob foi aprovado em 5 Audiências

até R$ 1.800,00.

Públicas e todo este processo foi acompa-

Desde 2013, foram entregues 2 Conjuntos Habitacionais no município, beneficiando 475 famílias.
Em 2013, a Prefeitura de Barcarena aderiu ao Programa Cheque Moradia, do Governo do Estado.

nhado pelo Conselho Municipal das Cidades (CONCIDEBAR).
Ele tem caráter propositivo e estratégico. E
define as diretrizes para a mobilidade urbana, em um período de 10 anos, abran-

O Programa, de caráter eminentemente social, destina-se às famílias com renda de até 3 salários mínimos para que possam construir, ampliar ou melhorar suas casas. E já beneficiou 102 famílias no município.

gendo todo o território do município.
Seu objetivo geral é desenvolver políticas

e ações que permitam o acesso da população aos sistemas de circulação: ruas, calçadas, linhas de ônibus, táxis, ciclovias,

Os 2 Programas de Moradia são executados pela

terminais de integração, estacionamentos

SEMAS.

e todos os demais serviços que visem
transportar pessoas e mercadorias.

Meta 11.2: Proporcionar o acesso a sistemas de
transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a

Meta 11.3: Aumentar a urbanização in-

preço acessível para todos, melhorando a segu-

clusiva e sustentável, e as capacidades

rança rodoviária por meio da expansão dos

para o planejamento e gestão de assen-

transportes públicos, com especial atenção para

tamentos humanos participativos, inte-

as necessidades das pessoas em situação de

grados e sustentáveis

vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas

Nos últimos 5 anos, a chegada de novas

com deficiência e idosos

empresas no município e o anúncio da

O Plano de Mobilidade Urbana, Transporte e Trân-

construção de novos terminais portuários,

sito do Município de Barcarena (PlanMob), é um

de Trecho da Ferrovia Norte-Sul e da Hi-

dos Planos Setoriais previstos no PDDU.

drovia Araguaia-Tocantins têm desenhado
um novo ciclo de desenvolvimento que,

Sua elaboração começou em 2016, marcada por 3

geralmente, vem acompanhado de grande

etapas: Diagnóstico Situacional; Consulta Pública

impacto social.
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a sustentabilidade social, econômica e ambiental; a gestão democrática por meio da
participação da sociedade civil nos processos de decisão, planejamento e gestão; o
fortalecimento do setor público e do terceiro
setor, ampliando e valorizando as funções
de planejamento, articulação e parceria na
execução das políticas públicas; a preservação do patrimônio ambiental e cultural local,
Porto de Vila do Conde, em Barcarena

como forma de garantia da qualidade de vi-

Atenta a este cenário e a um novo padrão perifé-

da. Além de assegurar a gestão democráti-

rico de urbanização que tem sido responsável

ca do desenvolvimento urbano, na perspec-

pela produção de vastos assentamentos precá-

tiva da formulação, implementação, fiscali-

rios e de menor renda, implantados em locais

zação e controle social.

distantes das áreas de maior concentração de

Desta forma o PDDU está completamente

oportunidades de trabalho no município, em

alinhado ao que preceitua a Agenda 2030.

2016, a Prefeitura de Barcarena elaborou a Lei

O PDDU sinaliza a urgência e a necessida-

14

Complementar N° 49/2016 , que instituiu o Pla-

de da implantação e implementação dos

no Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU)

Planos Setoriais e das Leis Complementa-

do município, para o período 2016-2026.

res previstos nele que assegurarão a sua

O PDDU foi elaborado com ampla participação

efetividade.

social, por meio de consultas públicas presenciais e virtuais, e aprovado em 3 Audiências Públi-

Meta 11.4: Fortalecer esforços para pro-

cas. Sendo que todo este processo foi acompa-

teger e salvaguardar o patrimônio cultu-

nhado pelo CONCIDEBAR.

ral e natural

Ele traz em seu bojo a transformação urbana

A SECULT tem a política de reconhecer,

incluindo não somente os espaços produtivos e

preservar, divulgar, valorizar e gerir o Patri-

as atividades econômicas inscritas nos polos de

mônio Cultural.

empregos, mas também o incentivo ao desenvolvimento econômico como um todo, fortalecendo a inclusão produtiva dos diversos setores
da sociedade.

Neste sentido, ela salvaguarda parte da história do Munícipio e dos Patrimônios Tombados em Lei Municipal, a saber: Igreja de
São João Batista, em Vila do Conde; Igreja

Estabelece como princípios fundamentais da po-

Nossa Senhora das Dores, em Itupanema;

lítica de gestão e desenvolvimento territorial de

Igreja de São Francisco Xavier, em Vila São

Barcarena: o respeito às funções sociais da ci-

Francisco e Monumento Nossa Senhora do

dade; o respeito à função social da propriedade;

Tempo.

14

https://drive.google.com/open?id=0B_VDhhCQvzQsS0JvQTRSZ2FOdlE
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Desde 2015, promove uma exposição históri-

•

Oportunizou uma visita à Associação de

ca, artística e cultural intitulada Resgate da

Catadores Recicladores de Materiais Reci-

Nossa Identidade, que tem o objetivo de sensi-

cláveis

bilizar a sociedade sobre a necessidade de

ba (ACAREMA), com o objetivo de vivencia-

preservação e valorização da história e do pa-

rem a rotina de uma Cooperativa, bem co-

trimônio cultural do município.

mo buscar mais informações acerca das

e

Reutilizáveis

de

Maritu-

dificuldades e avanços para a criação de
uma Cooperativa no município.

Meta 11.6: Reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive
prestando especial atenção à qualidade do

Meta 11.7: Proporcionar o acesso universal

ar, gestão de resíduos municipais e outros

a espaços públicos seguros, inclusivos,

acessíveis e verdes, particularmente para

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Re-

as mulheres e crianças, pessoas idosas e

síduos Sólidos de Barcarena foi consolidado

pessoas com deficiência

em 2016, após 2 anos de elaboração em con-

No âmbito geral, a falta de planejamento é

junto com a sociedade civil.

uma constante no desenvolvimento de nossas

Ele prevê diversas ações, como: a implanta-

cidades, principalmente tratando-se das áreas

ção da coleta seletiva com a inserção social

verdes, geralmente delegadas ao segundo

dos catadores de materiais reutilizáveis e reci-

plano, quando não ao abandono. Os resulta-

cláveis; a construção de um aterro sanitário.

dos são os déficits permanentes e crescentes

Dos 11 municípios da Região do Baixo Tocan-

dessas áreas de forma contígua ao espaço

tins, Barcarena é o que está mais adiantado

urbano.

em relação a adequação à Lei N° 12.305/2010

É nesse sentido que Barcarena, município que

- Política Nacional de Resíduos Sólidos.

sofre os grandes impactos da urbanização -

Para a consecução do Plano, a Prefeitura de

em consequência principalmente do cresci-

Barcarena – por meio da SEMADE, SEMAS,

mento industrial - está contextualizada.

SEICOMTUR:
•

•

Para mitigar este quadro, a Prefeitura de Bar-

Realizou o cadastramento dos catadores de

carena instituiu, em janeiro de 2017, o Siste-

materiais reutilizáveis e recicláveis.

ma Municipal de Áreas Verdes, Plano Setorial
previsto no PDDU. Seu processo de elabora-

Em parceria com a Organização das Coo-

ção foi participativo, e seu texto final foi apro-

perativas do Brasil (OCB) ofertou a eles ca-

vado em audiência pública.

pacitações.
•

Oportunizou a participação deles: no III En-

Ele prevê ações que asseguram a implanta-

contro de Catadores da Amazônia Legal

ção, gestão e conservação das áreas verdes

(ECAL); no Seminário Encubação de Em-

urbanas, visando a ampliação da cobertura

preendimento de Catadores de Resíduos

vegetal no município.

Sólidos na Região Metropolitana Belém e

Essas áreas serão destinadas aos propósitos

Abaetetuba;
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de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambien-

esporte e o lazer à comunidade, os Cam-

tal urbana, proteção dos recursos hídricos, manu-

peonatos Distritais também proporcio-

tenção ou melhoria paisagística, proteção de bens

nam aos moradores dessas localidades

e manifestações culturais.

uma renda extra, devido a venda de lanches, bebidas e refeições.

Com este objetivo, a Prefeitura de Barcarena vem
revitalizando e construindo espaços públicos para

•

usufruto da população. Como: praças, quadras poliesportivas, academias ao ar livre, entre outros.

Torneios de: futsal, voleibol, basquetebol, handebol e outras modalidades.

•

Mantem ainda todos os campeonatos

O Ginásio Municipal era o único espaço disponível

Municipais de voleibol, futsal, basquete-

para a prática esportiva no município. No entanto,

bol e futebol de areia.

ficava fechado.
Hoje ele funciona todos os dias, de 08h as 23h. E,
por meio do Projeto Construindo o Jogo – parceria
entre SEMJEL, SEMED, SEMAS – atende a, aproximadamente, 300 pessoas/mês. Que usufruem do
espaço para praticarem basquete, futsal, vôlei e
handebol.

sociais e ambientais positivas entre
áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento de desenvolvimento
Em 2015, a Prefeitura de Barcarena elabo-

A SEMJEL também promove:
•

Meta 11.a: Apoiar relações econômicas,

rou a Lei Municipal nº 2.163/2015, que tem

Campeonato Municipal de Futebol Amador: por

como diretriz fundamental a promoção da

meio dos Campeonatos Distritais - Estradas, Ai-

economia solidária e o desenvolvimento

carau, Murucupi, Cidade e Ilhas - o Campeonato

de grupos organizados auto gestionários

abrange todo o território do município, com um

de atividades econômicas, visando à sua

público estimado de 3.000 atletas e aproximada-

integração no mercado e auto sustentabili-

mente 10.000 torcedores. Além de assegurar o

dade de suas atividades.
A Lei instituiu: a Política Municipal de Fo-

O esporte é também um importante facili-

mento a Economia Solidária; o Selo de

tador do desenvolvimento sustentável.

Economia Solidária; o Conselho Municipal

Reconhecemos a crescente contribuição

de Economia Solidária; o Fundo Municipal

do esporte para a realização do desenvol-

de Economia Solidária.

vimento e da paz ao promover a tolerân-

A Política Municipal de Fomento a Econo-

cia e o respeito e as contribuições que

mia Solidária preceitua ações como: a im-

fazem para o empoderamento das mulhe-

plantação de programas e projetos especí-

res e dos jovens, indivíduos e comunida-

ficos; a criação de fundos; parcerias com a

des, bem como aos objetivos da saúde,

iniciativa privada e organizações não go-

educação e inclusão social.

vernamentais.

(Item 37 da Agenda 2030).

O Selo de Economia Solidária tem por ob32
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jetivo identificar - por meio dos consu-

Ele tem como atribuição a aprovação e o acompanha-

midores, do caráter solidário e ecoló-

mento da execução da Política Municipal de Fomento

gico dos insumos, da produção, da

a Economia Solidária.

industrialização, do transporte e da
comercialização - os produtos oriundos de empreendedores solidários.
O Conselho Municipal de Economia
Solidária é composto por 15 entidades. Sendo 5 representantes do governo municipal, 5 representantes de
Economia Solidária e 5 de Entidades

O Fundo Municipal de Economia Solidária tem a finalidade de apoiar, subsidiar, avalizar operações de crédito.
Bem como qualificar, organizar, instrumentalizar e orientar os empreendimentos de economia solidária no
município.
Todas estas ações estão vinculadas à SEMUTE

de Apoio.

Durante o processo de negociação multilateral da Agenda Pós-2015, a Prefeitura de
Barcarena participou das 3 Oficinas Urbanização Sustentável: Diálogos sobre a Agenda
Pós-2015.
As Oficinas foram realizadas pelo Governo Federal - em parceria com Associação Bra-

sileira de Municípios (ABM), Confederação Nacional de Municípios (CNM) e Frente Nacional de Prefeitos (FNP) - em junho e julho de 2014 e maio de 2015.
Elas tinham como objetivo contribuir com a posição brasileira no âmbito das negociações na ONU, ao defender a criação de um ODS Urbano e apresentar sugestões ao
documento base de negociação do Open WorkingGroup - Grupo de Trabalho Aberto,
composto por representantes dos Estados-Nação membros da ONU, responsável pelas
negociações multilaterais para a definição e pactuação da Agenda Pós-2015.
As duas Oficinas realizadas em 2014 tiveram como encaminhamento 3 Ofícios endere-

çados ao Ministério das Relações Exteriores (MRE) e a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI/PR), argumentando que a criação de um
ODS Urbano permitiria o reconhecimento dos governos locais como atores e protagonistas do desenvolvimento urbano e reafirmaria os avanços da descentralização.
A Prefeitura de Barcarena está entre os 18 municípios brasileiros que assinaram estes
Ofícios. Eles podem ser acessados nos links abaixo:
https://drive.google.com/open?id=0B_VDhhCQvzQsemlhbEQyTFpOU1k
https://drive.google.com/open?id=0B_VDhhCQvzQsRVFGYWlEMXFsUlE
https://drive.google.com/open?id=0B_VDhhCQvzQselE1MWRaV3J4LXM
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Meta 12.8: Garantir que as pessoas, em to-

MED – realiza diversas atividades na Rede Mu-

dos os lugares, tenham informação relevan-

nicipal de Ensino, como: Gincana Ambiental;

te e conscientização para o desenvolvimen-

Apresentações Culturais, Concurso de Paródia

to sustentável e estilos de vida em harmo-

e Poema, com o tema Meio Ambiente e Sus-

nia com a natureza, reduzindo substancial-

tentabilidade; Caminhada Ecológica; recolhi-

mente a geração de resíduos por meio da

mento de tampinhas e garrafas PET.

prevenção, redução, reciclagem e reuso.

A Semana Integrada de Meio Ambiente – par-

A Prefeitura de Barcarena - por meio da SE-

ceria entre SEMADE e Amigos do Meio Ambi-

MADE e SEMED - realiza ações contínuas de

ente (AMA) – também promove diversas ativi-

Educação Ambiental.

dades. ´

o Projeto Calendário Ecológico – promovido

Seu encerramento ocorre com a Caminhada do

pela SEMADE – tem como objetivo principal a

Meio Ambiente, que envolve os alunos da Rede

difusão de datas comemorativas pertinentes à

Municipal de Ensino. Ao término da Caminha-

temáticas ambientais, fomentando a reflexão

da, os alunos apresentam as tarefas da Ginca-

sobre a disponibilidade e o uso sustentável dos

na Ambiental em praça pública.

recursos naturais disponíveis no município.
Com destaque para o Dia Mundial da Água

Criado em 2014, por iniciativa da SEMA-

(22/03); a Semana Nacional do Meio Ambiente

DE, o coletivo Amigos do Meio Ambiente

(31/05 a 05/06); o Dia Mundial do Meio Ambi-

(AMA) é formado por diversos seguimen-

ente (05/06); o Dia da Árvore (21/09); o Dia do

tos da sociedade.

Rio (24/11).

Ele tem por objetivos: estabelecer parceri-

As palestras, mesas redondas, debates e ofici-

as para o desenvolvimento de ações cola-

nas são desenvolvidas em escolas, centros co-

borativas que dinamizem o processo de

munitários, estabelecimentos religiosos, em-

Educação Ambiental no município e evi-

presas, etc.

tem sombreamento de ações.

Durante a Semana Nacional do Meio Ambiente

As reuniões trimestrais são rotativas, nas

são realizadas duas grandes ações, que mobi-

dependências de um dos integrantes do

lizaram toda a comunidade escolar e diversos

AMA, onde há oportunidade de se conhe-

segmentos da sociedade, como empresas e

cer melhor as atividades desenvolvidas

comércio local: a Semana Ambiental e a Se-

pelo membro, dentro do município.

mana Integrada do Meio Ambiente.
A Semana Ambiental – promovida pela SE34

Julho/2017

A Gincana Ambiental dos Jogos das
Ilhas é realizada anualmente pela SE-

MED e tem como objetivos: a sensibilização dos alunos acerca da preservação e uso consciente da água; resíduos sólidos; a valorização da cultura
ribeirinha do espaço natural de convivência.
Em 2016, somente nos 4 dias de Jogos, foram recolhidos 83.141 kg de resíduos sólidos nas áreas onde os Jogos foram realizados.

Tema da Caminhada Ecológica 2017

zação e até uma composição inédita sobre os ODS,

Em 2017, durante a Semana Ambiental

criada pelo compositor barcarenense Nazareno Muniz

e a Semana Integrada do Meio Ambi-

juntamente com os alunos da E.M.E.I. Os Três Pastor-

ente, foram realizadas diversas ativida-

zinhos.

des. Dentre elas: a I Feira de Venda e
Troca de Vila do Conde; a Caminhada
Ecológica, com o tema Na Onda dos
ODS: em defesa da sustentabilidade

ambiental, da paz mundial, do amor

As Escolas Municipais de Ensino Fundamental I (1° ao
5° ano) também realizaram apresentações culturais
com o tema Nossas origens e produziram folders sobre
ervas medicinais.

fraternal e da justiça social; a Trilha

As Escolas Municipais de Ensino Fundamental II (6° ao

Ecológica, na Escola Agrícola; a pales-

9° ano) realizaram apresentações culturais com paró-

tra Conectando Pessoas à Natureza; o

dias e poemas sobre o tema Preservação Ambiental,

I Arraiá Sustentável; a III Caminhada

degustação de Culinária Alternativa, com aproveita-

do Meio Ambiente e a Gincana Ambi-

mento de cascas e talos de alimentos; e arrecadação

ental 2017.

de tampinhas (14.326) e garrafas PET (9.255).

Durante a Gincana Ambiental 2017, as

As tampinhas foram doadas para a Associação de Pais

Escolas Municipais de Educação Infan-

e Amigos dos Excepcionais de Barcarena (APAE) para

til (E.M.E.I.) realizaram apresentações

a produção de bonecos e as garrafas foram doadas

culturais com música, dança, dramati-

para a SECULT para a produção de enfeites natalinos.

Diversas ações descritas nos ODS 2, 4, 6, 11, 12 e 15 impactam positivamente a Meta 13.3: Melhorar a educação, aumentar a conscientização
e a capacidade humana e institucional sobre mitigação global do clima, adaptação, redução de impacto, e alerta precoce à mudança do

clima.
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Meta 14.b: Proporcionar o acesso dos pescadores

Desde 2013, realiza a Feira do Peixe

artesanais de pequena escala ao mercado

Vivo, em parceria com a Associação de

Desde 2013, a SEMAGRI capacitou 90 piscicultores
em parceria com: Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado do Pará (EMATER), Agên-

cia de Defesa Agropecuária do Estado do Pará

Piscicultores do município, promovendo
a venda do pescado à preço baixo e de
boa qualidade à população de baixa
renda, durante a Semana Santa.

(ADEPARÁ), Sindicato dos Trabalhadores e Trabalha-

De 2013 a 2017 foram ofertadas 40 to-

doras Rurais (STTR), Programa Nacional de Acesso

neladas de Tambaqui, vendidas em 10

ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).

pontos estratégicos do município.

Escavou 77 tanques; apoiou a logística para aquisição

Desde 2014, a SEMAGRI realiza a Fei-

de alevinos, ração e adubos; e ofertou acompanha-

ra do Pescado, em parceria com o Go-

mento técnico aos piscicultores.

verno do Estado.

Meta 15.2: Promover a implementação da

mental que a população residente na Zona Rural

gestão sustentável de todos os tipos de flo-

e Ilhas aprenda a usar sustentavelmente os re-

restas, deter o desmatamento, restaurar flo-

cursos naturais nas suas cadeias produtivas e

restas degradadas e aumentar substancial-

atividades de subsistência, preservando a biodi-

mente o florestamento e o reflorestamento

versidade e combatendo a degradação do solo.

Desde 2013, a SEMADE intensificou a fiscali-

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é outro ins-

zação ambiental, afim de controlar o desmata-

trumento utilizado pela SEMADE, visando uma

mento, principalmente em áreas de invasões,

gestão ambiental mais eficaz nas áreas rurais

com apoio de órgãos intervenientes, estaduais

do município.

e federais, buscando medidas de controle conjuntas.

A implementação do Sistema Municipal de
Áreas Verdes, já apresentado no ODS 11, vem

Além da fiscalização, a SEMADE também in-

para reforçar a conservação, manutenção e pre-

tensificou as ações de Educação Ambiental.

servação das áreas verdes urbanas no municí-

Conforme descrito em outros ODS. É funda-

pio.
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Meta 16.2: Acabar com abuso, exploração,
tráfico e todas as formas de violência e
tortura contra crianças
A SEMAS e a SEMED realizam ações contínuas de sensibilização e mobilização sobre os

direitos das crianças e adolescentes.
As ações têm como público alvo os alunos da
Rede Municipal de Ensino e os usuários dos
CRAS. Mas também envolvem diversos segmentos da sociedade.

A Banda Batuqueiros Reciclando Sonhos é formada por crianças e adolescentes usuários
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS Arapari.
Os integrantes da Banda utilizam materiais recicláveis para confeccionar seus instrumentos
musicais. Eles também compõem músicas que abordam temas como: vulnerabilidade social, trabalho infantil, preservação do meio ambiente, combate à exploração sexual infantil,
direitos dos idosos. As músicas estão compiladas em um CD, produzido pela Prefeitura de
Barcarena.

Faça bonito, faça diferente / Denuncie a violência com criança e adolescente
Disk 100, disk 100, ah! é só ligar / Denuncie o violador pro Conselho Tutelar
Faça bonito, faça diferente / Não se cale, não consente, oh minha gente,
Busque sempre informação, ah! vamos enfrente / Combater a exploração de
criança e adolescente

Trecho da Música Faça Bonito
Autoria: Banda Batuqueiros Reciclando Sonhos
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çamentos, despesas, receitas, processos licitatórios, leis, decretos e demais

ações de Governo; Além de espaço
para atendimento, reclamações, solicitações e sugestões.
O Portal da Transparência de Barcarena vem passando por constantes adequações para facilitar a interpretação
das informações dispostas na página e
Prefeito Antônio Carlos Vilaça e a Banda Batuqueiros Reciclando
Sonhos

Meta 16.6: Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis; e as-

assim contribuir para uma maior participação do cidadão como agente fiscalizador.
http://barcarena.pa.gov.br/portal/

segurar o acesso público à informação
Em 2013, a Prefeitura de Barcarena aperfeiçoou seu

Meta 16.7: Garantir a tomada de de-

Portal e passou a disponibilizar serviços virtuais que ge-

cisão responsiva, inclusiva, partici-

ram maior comodidade e acesso à informação ao cida-

pativa e representativa em todos os

dão.

níveis

O primeiro passo foi dar publicidade às ações do gover-

Segundo o PDDU, a gestão urbana

no. Em seguida, o Portal passou a ofertar ao cidadão

consiste no processo democrático, par-

serviços como: emissão de IPTU, ISS e Notas Fiscais

ticipativo e transparente de negocia-

Eletrônicas; acompanhamento das publicações no Diá-

ção,

rio Oficial, entre outros.

ação e controle social, envolvendo os

Visando se adequar à Lei de Acesso à Informação (Lei

Poderes Executivo, Legislativo e a so-

nº 12.527/2011) e à Lei da Transparência (Lei Comple-

ciedade civil, em conformidade com as

mentar 131/2009), em 2016, o Portal passou a disponi-

determinações deste Plano Diretor e

bilizar ao servidor público municipal a emissão do seu

dos demais instrumentos de política

contracheque, reduzindo o consumo de papel.

urbana e de planejamento e gestão

Além disso, passou a ter uma página exclusiva sobre a

decisão,

co-responsabilização,

municipal.

transparência da gestão, envolvendo os demais setores

Sendo de competência Prefeitura: pro-

da SEMAT – como: Contabilidade, Licitação, Procura-

mover a integração intersetorial entre

doria, Departamento de Recursos Humanos – e demais

as instâncias democráticas - conse-

Secretarias do Governo, garantindo ao cidadão acom-

lhos, fóruns e conferências; assegurar

panhamento da utilização das verbas públicas na esfera

a participação da sociedade civil no

municipal. Naquele momento, ainda num formato me-

planejamento,

nos robusto do que é atualmente.

mento, controle social e avaliação da

O novo Portal oferece acesso a informações sobre or38

gestão,

implementação das ações.

acompanha-
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Meta 17.1: Fortalecer a mobilização de

17.17 Incentivar e promover parcerias públi-

recursos internos para melhorar a capaci-

cas, público-privadas, privadas, e com a so-

dade de arrecadação de impostos e ou-

ciedade civil eficazes, a partir da experiência

tras receitas

das estratégias de mobilização de recursos

Desde 2013, a Secretaria Municipal de Receita (SEMUR) realizou as seguintes ações:
•

dessas parcerias
Em novembro de 2013 – durante o 3° Encontro

Notificação aos grandes contribuintes para

Nacional do Movimento Nacional pela Cidadania

atualização cadastral do IPTU.

e Solidariedade (MNCS), em Brasília / DF – a
Prefeitura de Barcarena foi eleita Articuladora

•

•

Implantação do plano de recuperação fis-

Regional Norte 2 (AP, PA, TO) e, consequente-

cal (REFIS), com o objetivo de regulariza-

mente, membro do Colegiado Nacional do

ção das dividas junto ao município.

MNCS. Tendo como atribuição fomentar a muni-

Emissão de Notificações de debito fiscal

cipalização dos ODM nesta Região.

para regularização de dividas junto ao município.
•

Treinamento interno de fiscais de tributos
visando melhor qualificação para o desempenho de suas atividades.

•

Adesão ao convenio para protesto de certidão de divida ativa para protesto em cartório dos devedores de tributos junto ao município.

•

Em janeiro de 2014, a Prefeitura de Barcarena
foi eleita Secretária Executiva do Núcleo ODM
Pará.
Por entender e valorizar a importância da municipalização dos ODM, a Prefeitura de Barcarena
concedeu apoio irrestrito à estruturação e fortalecimento do Núcleo ODM Pará, disponibilizando estrutura física completa para seu pleno funcionamento (espaço dotado de: sala de reuni-

Realização de Auditorias junto as empre-

ões, auditório com capacidade para 30 pessoas,

sas prestadoras de serviços no município.

sala com computador, impressora, scanner, ma-

Como resultado, a Prefeitura de Barcarena
obteve aumento na arrecadação de tributos
conforme evolução abaixo:
De 2012 para 2013, na ordem de 8.83%
De 2013 para 2014, na ordem de 14,32%

terial de expediente); recursos humanos – duas
servidoras efetivas com dedicação exclusiva à
coordenação e operacionalização do Núcleo
ODM Pará e do Núcleo ODM Barcarena; além
de apoio material (material gráfico, camisas,
adesivos, alimentação, transporte) para todas as
atividades realizadas pelos Núcleos supracita-

De 2014 para 2015, na ordem de 63,03%

dos.

De 2015 para 2016, na ordem de 26,39%

Em novembro de 2014 – durante o 4° Encontro
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Nacional do MNCS, em Belo Horizonte / MG –

dos Técnicos Industriais de Nível Médio

a função Articulador Regional foi substituída

(SINTEC) / ES – fundou a Rede ODS Brasil.

pela de Representante Estadual. Função para
a qual a Prefeitura de Barcarena foi eleita, em

Em outubro de 2016 – durante o 1° Encontro

dezembro do mesmo ano.

Nacional da Rede ODS Brasil, em Fortaleza /
CE – a Prefeitura de Barcarena passou a com-

Em maio de 2015 – durante o Planejamento do

por a Comissão Nacional de Articulação Pro

MNCS, em Brasília / DF – a Prefeitura de Bar-

Tempore da Rede ODS Brasil.

carena tomou posse como Representante do
Em junho de 2017 – durante o 2° Encontro Na-

Estado do Pará.

cional da Rede ODS Brasil, em Belém / PA – a
No entanto, em julho, ela se desvinculou do

Prefeitura de Barcarena foi eleita para a Comis-

MNCS e – junto com o Centro de Apoio as Ati-

são Nacional de Articulação da Rede ODS Bra-

vidades Populares (CAAP) / PB e o Sindicato

sil, para o Mandato 2017/2018.

A Rede ODS Brasil é um coletivo, suprapartidário, que tem como referência a Agenda 2030.
Sua estrutura é horizontalizada, marcada pela autogestão com liderança compartilhada. Ela

almeja disseminar e promover os Princípios e Diretrizes expostos em sua Carta de Princípios, para que a participação social qualifique a elaboração, o monitoramento e a avaliação
de políticas públicas alinhadas à Agenda 2030; assegurando o desenvolvimento humano,
econômico, social, cultural e ambiental do país, de forma sustentável.

Saiba mais em:
Carta de Princípios e Cadastro Online
https://docs.google.com/forms/d/1i04DY2TFFdwKVaN68qOuQVHyuZCpzWKSu-zK2rBu5B8/
viewform?ts=56b00f5d&edit_requested=true
Página no Facebook
www.facebook.com/redeods.br
Informativo mensal
www.issuu.com/redeodsbrasil
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Prefeitura Municipal de Barcarena
Av. Cronge da Silveira, n° 438
CEP 68445-000 – Barcarena / PA
agenda2030.gabineteprefeito@gmail.com
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