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por serviços públicos continuem crescendo e exigindo 

investimentos cada vez maiores da municipalidade. Uma 

equação para a qual não há solução possível, a não ser 

economizar, racionalizar, tornar a administração mais efi-

ciente e eleger as prioridades corretas. 

A crise tomou contornos nítidos já em 2014, mas foi 

em 2015 que ela de fato mostrou a sua face perversa. 

Estagnação e queda das atividades econômicas, aumento 

da inflação, queda do real, aumento do desemprego. O 

Brasil entrou em recessão. E Belém não tem como escapar 

disso. Não existe mágica. A realidade se impõe para todos.

Para se ter uma idéia, o ISS, principal tributo municipal, 

teve uma queda de 9,77% em relação a 2014. O ITBI caiu 

7,92% no mesmo período. Quanto 

aos repasses federais e estaduais, 

representados pelas cotas-parte 

do Fundo de Participação dos 

Municípios e do ICMS, tiveram um 

ilusório crescimento em 2015, de 

6,83% e 1,77%, respectivamente. 

Ilusório porque esses percentuais 

resultam de uma pequena recu-

peração das alíquotas atribuídas a Belém de 2014 para 

2015, mas que não recuperam as perdas acumuladas a 

partir de 2013. E para 2016 já se projetam novas perdas.

A cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios, 

FPM, de Belém, era de 7% em 2013. Caiu para 5,4% em 

2014. Em 2015, subiu um pouco, para 6%. E em 2016 

voltou para 5,4%. Variações aparentemente pequenas, 

mas que representam uma perda de 333 milhões de reais 

para o município. A política federal de redução de alíquo-

tas de IPI para vários produtos industriais, implementada 

em anos anteriores, e que chegou até à renúncia fiscal em 

alguns produtos, penalizou fortemente os estados e mu-

nicípios mais pobres, das regiões Norte e Nordeste, com a 

redução do tamanho do bolo a ser distribuído.

No caso do ICMS, principal tributo estadual, a legisla-

ção acabou penalizando a capital em detrimento de muni-

cípios de perfil extrativista e exportador, principalmente de 

minérios. O golpe é duplo. Enquanto a legislação federal 

isenta as exportações de produtos primários e semi-ela-

borados de ICMS, reduzindo o bolo a ser distribuído entre 

os municípios, a legislação do ICMS considera o Valor 

Adicionado Fiscal como critério para dividir a cota parte 

do imposto entre os municípios, privilegiando aqueles que 

extraem e exportam minérios. 

Daí resulta que a cota-parte do ICMS de Belém foi re-

duzindo ano a ano: 20,57% em 2011; 20,19% em 2012; 

18,30% em 2013; 17,40% em 2014; 17,74% em 2015 

e, para 2016, a projeção é de 17,86%. As perdas acumu-

ladas nesse período chegam a R$ 193 milhões.

Somadas as perdas federais e estaduais, temos um dé-

ficit de R$ 526 milhões nos últimos anos, decorrentes das 

mudanças de índices e alíquotas. 

Esses recursos poderiam ter se 

transformado em mais obras e ser-

viços para a melhoria da qualidade 

de vida da população. 

Antes, porém, de lamentar a 

situação adversa, o administrador 

precisa lançar mão de meios para 

revertê-la ou contorná-la, já que a 

cidade continua viva, as demandas não cessam, a popu-

lação cresce, as exigências aumentam, a cobrança bate à 

porta. 

À política de austeridade e seriedade no trato da coisa 

pública, presente desde o princípio da gestão, somamos 

medidas de contenção e redução de despesas, definidas 

em decreto. E a isso acrescentamos a criatividade para 

tentar reduzir os estragos provocados pela crise. Um dos 

meios adotados foi a Semana de Conciliação, que buscou 

regularizar os débitos fiscais e reduzir a inadimplência dos 

tributos municipais. Houve a negociação de um montan-

te de R$ 161 milhões, dos quais quase R$ 27 milhões 

já foram arrecadados. O resultado positivo fez com que 

a Semana da Conciliação se firmasse como importante 

instrumento de política fiscal. A iniciativa foi inclusive 

premiada em 2014 pelo Instituto Innovare, como uma 

destacada boa prática da Prefeitura de Belém em parceria 

com o Tribunal de Justiça do Estado. 

“É tempo de construir o 
futuro, preparar Belém 

para as próximas 
décadas”

É com renovada satisfação que retorno a esta Casa, 

que tem a mais nobre missão política, a de representar 

o povo, para prestar contas de mais um ano da nossa 

gestão à frente da Prefeitura Municipal de Belém. A sa-

tisfação é ainda maior porque o destino nos reservou a 

tarefa de conduzir a administração da capital paraense no 

momento em que ela comemora 400 anos, completados 

no dia 12 de janeiro, tarefa que foi encarada como desafio 

para transformar essa data histórica em algo mais do que 

um símbolo para os paraenses: um verdadeiro divisor de 

águas em nossa história. 

Devemos reverenciar todo um passado de glórias e 

vitórias, de construção de uma identidade cultural que aos 

poucos ganha reconhecimento em todo o mundo. Mas 

também é tempo de construir o futuro, preparar Belém 

para as próximas décadas de rápida evolução global, sem 

perder as raízes amazônicas de que tanto nos orgulhamos. 

Depois de viver épocas fulgurantes como uma das 

mais importantes metrópoles do país, Belém conheceu a 

decadência e chegou a perder, simbolicamente, é claro, o 

posto de “metrópole da Amazônia” para a nossa vizinha 

Manaus. Ultimamente, porém, de novo de forma simbóli-

ca, vimos alguns sinais eloquentes de que a nossa cidade 

está recuperando a posição que sempre foi sua: a Unesco 

acaba de declarar Belém a “Cidade Criativa em Gastrono-

mia”; organismos nacionais e internacionais escolheram 

Belém para implantar um Centro Global de Gastronomia; 

Belém é um dos destinos preferenciais dos brasileiros para 

visitar em 2016; a música paraense, fortemente cultivada 

em Belém, é a grande novidade da MPB dos últimos anos. 

Até mesmo o fato de que a companhia portuguesa TAP 

cancelou o voo de Lisboa com escala em Manaus e optou 

somente por Belém sinaliza algo de importante para nós: 

aos 400 anos, Belém vive momento propício para um novo 

salto para a frente.

Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.

Tudo isso multiplica o peso do desafio que nos impu-

semos. Sem contar que administrar um município com 

um milhão e meio de habitantes, com tantos problemas 

acumulados ao longo de décadas, por si só já é um desafio 

sem tamanho. A satisfação, a que me referi no início, reside 

no fato de que, sem dúvida, estamos plantando a semente 

do futuro, aqui e agora. Enfrentando toda sorte de dificul-

dades, em meio a uma das maiores crises econômicas do 

Brasil. Tendo que consertar e refazer projetos e obras que 

vieram de administrações passadas. Tendo que recomeçar 

trabalhos e renegociar financiamentos iniciados de forma 

equivocada. Mesmo com todos os prognósticos negativos, 

estamos inequivocamente cultivando algo que vai deixar 

Belém ainda mais orgulhosa de si mesma.

Antes de chegar lá, entretanto, é importante mencionar 

as dificuldades financeiras que o município sofre, aprofun-

dadas em 2015. Elas têm origem no próprio modelo fede-

rativo e foram agravadas pelas políticas de desoneração 

fiscal do governo federal e pela crise econômica nacional, 

que, aliás, de acordo com a maioria das projeções, vai con-

tinuar pelo menos até o próximo ano. Devido também à 

centralização cada vez maior da arrecadação em Brasília, 

os municípios sentem os reflexos imediatos da crise com 

a redução dos repasses federais, embora as demandas 

Excelentíssimo Senhor Vereador Orlando Reis Pantoja,
Presidente da Câmara Municipal de Belém.

Senhoras e Senhores Vereadores.
Público presente.
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Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.

Não posso esconder o orgulho que sinto ao anunciar 

que, com um projeto sério e execução correta, estamos 

construindo o novo tempo que Belém merece. Ao final da 

obra, teremos o BRT Belém ligando São Brás a Icoaraci 

com ônibus climatizados, trafegando em canaletas exclu-

sivas e liberando as pistas normais para outros veículos. O 

número de ônibus vai diminuir, bem como os transtornos 

no trânsito e a poluição no ar. As avenidas Almirante Bar-

roso e Augusto Montenegro serão outras, com transporte 

público de qualidade.

E não é só. Com a ciclovia que irá surgir junto com a 

nova Augusto Montenegro, será possível sair de bicicleta 

do Portal da Amazônia, à beira do 

rio Guamá, e chegar a Icoaraci tra-

fegando apenas por ciclofaixas e 

ciclovias. O transporte alternativo, 

não motorizado, é a opção prefe-

rencial adotada pelas metrópoles 

mais modernas e avançadas do 

mundo. Belém está na mesma sin-

tonia. Em 2015, aumentamos em 

mais de 21 quilômetros a malha de ciclovias e ciclofaixas. 

Em 2016, vamos implantar mais 46 quilômetros, quando, 

então, a cidade terá 135 quilômetros de pistas exclusivas 

para bicicletas. Para se ter uma ideia do que isso represen-

ta, a distância rodoviária entre Belém e Santa Maria do 

Pará é de 113 quilômetros.

Cidade plana, Belém tem grande vocação para ser a 

metrópole dos ciclistas. Opção saudável, econômica e 

sustentável, a malha cicloviária de Belém ganha novos 

adeptos a cada dia que passa. Isso é visível no aumento 

da quantidade de ciclistas, de todas as camadas sociais. 

Por isso mesmo, a opção da Prefeitura é construir ciclovias 

de boa qualidade. Veja-se a que foi construída no canteiro 

central da Avenida Duque de Caxias. Além de bem feita, é 

bastante agradável, cercada de árvores em vários trechos, 

e acaba sendo também uma opção de lazer.

Seguir as vocações naturais da cidade parece bem ló-

gico, mas nem sempre foi assim. Belém é cercada de rios 

caudalosos, que nos levam a inúmeros pontos do estado. 

Os nossos rios são também nossas estradas. No entanto, 

os investimentos públicos no transporte fluvial têm sido 

historicamente baixos. Situação que começou a mudar 

com a implantação do moderno Terminal Hidroviário de 

Belém, pelo Governo do Estado. E que a Prefeitura apro-

funda, iniciando com investimentos nos portos fluviais da 

Praça Princesa Isabel e da ilha de Cotijuba, facilitando a 

ligação entre o continente e as ilhas. Lançamos o edital 

de licitação para que possamos contar com a efetivação 

do transporte fluvial entre Belém e Icoaraci com preços 

populares, o equivalente à passagem de ônibus urbano. 

Enquanto isso, ainda recentemente, tivemos a grata notí-

cia de uma empresa que passou a 

oferecer a ligação fluvial entre Ico-

araci e o Terminal Hidroviário com 

uma lancha rápida e climatizada, 

com cadeiras numeradas e reser-

vadas pela internet. A ideia é que 

a viagem de lancha se torne uma 

alternativa ao transporte de táxi e, 

o futuro barco, uma alternativa ao 

ônibus e carros. O importante é que, quando a iniciativa 

privada entra na parceria, espontaneamente, é motivo 

para acreditar que algo está mudando para melhor nesse 

setor.

Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.

Ao mesmo tempo em que cuidamos de melhorar a mo-

bilidade da população, sobretudo a parcela que mais pre-

cisa da presença do poder público, investimos no sentido 

de tornar as ruas, avenidas e praças mais bem iluminadas, 

bonitas e seguras para todos. Nesse sentido, em 2015, 

além da manutenção do sistema de iluminação pública, 

demos prioridade na implantação de nova iluminação 

em diversos lugares e na troca de luminárias antigas e de 

baixo rendimento por outras, de melhor qualidade. Foram 

substituídas as lâmpadas amarelas por brancas, e em 

outras avenidas foram colocadas lâmpadas com tecnolo-

gia LED, que proporciona maior luminosidade com mais 

economia. E também foram colocadas luminárias voltadas 

“Cidade plana, Belém 
tem grande vocação 

para ser a metrópole dos 
ciclistas”

Entretanto, se toda a provação atingisse somente o 

gestor colocado temporariamente para administrar os 

bens da coletividade, não seria difícil aceitá-la como de-

sígnio superior. Há decisões políticas, porém, que atingem 

toda a sociedade e afetam cidadãos cumpridores de suas 

obrigações, o que é inaceitável. O fato é que, em agosto de 

2014, tivemos que assumir uma dívida de R$ 90 milhões 

proveniente do não recolhimento do Programa de Forma-

ção do Patrimônio do Servidor Público-Pasep nos anos de 

2005 a 2008. Esse fundo é constituído pelas contribuições 

das empresas e da participação dos entes públicos e que 

financia o pagamento do seguro desemprego e do abo-

no salarial dos trabalhadores. A decisão de não recolher, 

tomada anos atrás, veio refletir 

agora, afetando mais ainda a ca-

pacidade do município de investir.

A solução foi aderir ao pro-

grama Refis, o que permitiu 

redimensionar a dívida para R$ 

68,7 milhões, com o pagamento 

inicial de R$ 13 milhões, ainda 

em 2014, e refinanciamento do 

restante em 180 meses.  

Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.

A verdade é que defrontar-se com dificuldades é parte 

do cotidiano de quem administra. Encarar e superar essas 

dificuldades é que diferenciam e revelam o administrador. 

Ao citar a crise econômica e os problemas financeiros 

herdados, pretendo apenas situar o presente e mostrar os 

fatores limitantes dos novos investimentos. E a situação 

presente é de uma cidade pronta para dar novos e impor-

tantes passos rumo ao futuro, o que já está acontecendo, 

apesar de todos os problemas já citados.

Vejam, por exemplo, as obras do BRT Belém, que estão 

a pleno vapor. Essa será, sem dúvida, a obra que dividirá 

a história da mobilidade urbana da capital paraense em 

antes e depois. 

A primeira etapa, até o Mangueirão, deverá ser en-

tregue ainda este semestre, juntamente com uma nova 

Avenida Augusto Montenegro, que há anos pede uma 

intervenção profunda como a que estamos realizando. A 

nova Augusto Montenegro está recebendo um trabalho 

profundo de saneamento com drenagem e terá ciclovia, 

calçada para pedestre e nova iluminação. Com a entrada 

em operação do Terminal de Integração do Mangueirão, 

irá funcionar a primeira linha do BRT, até São Brás, inau-

gurando a nova fase dos transportes coletivos de Belém. 

Um transporte de massa, rápido, confortável, com uma 

qualidade jamais vista. 

Isso é apenas o começo. Mas não foi fácil chegar até 

aqui. Há três anos, ao iniciarmos a administração, encon-

tramos toda sorte de problemas no projeto e na execução 

das obras do BRT. A rigor, não havia um projeto executivo 

tal como ele deve ser. O que havia 

não cumpria as exigências técnicas. 

Tivemos que refazer. E o pior é que, 

mesmo assim, intervenções precá-

rias e temerárias na Avenida Almi-

rante Barroso haviam sido feitas, e 

que também tiveram que ser refei-

tas para não prejudicar o trânsito e 

não provocar maiores prejuízos aos 

cofres públicos. Lembrem os senhores que a implantação 

da Via Expressa dos ônibus, nas canaletas do BRT, foi a 

solução provisória que encontramos para dar utilidade a 

algo feito com finalidades outras que não o atendimento 

da coletividade.

Passaram-se três anos desde então, e, nesse tempo, é 

natural que nem sempre contemos com a compreensão 

das pessoas quanto à necessidade de refazer quase tudo do 

zero, provocando enormes atrasos e transtornos à popula-

ção. Mas o que importa agora é que teremos o BRT Belém 

com uma linha moderna, estações, o Terminal de Integração 

do Mangueirão com 36 mil metros quadros de área, três 

plataformas para ônibus articulados, acessos pela Augusto 

Montenegro e pelo Mangueirão, e uma completa estrutura 

para o conforto dos passageiros. Na outra ponta teremos a 

Estação Especial de Integração, em São Brás. A segunda eta-

pa, que leva o BRT até Icoaraci, já está em obras, juntamente 

com a extensão da nova Augusto Montenegro. 

“A linha do BRT, até São 
Brás, vai inaugurar nova 
fase do transporte cole-

tivo de Belém”
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crescer, até porque para a capital acorrem pacientes de 

vários outros municípios, em 2015 ainda tivemos o infor-

túnio do trágico incêndio no Hospital de Pronto Socorro da 

14 de Março, cuja reforma e ampliação estavam em pleno 

andamento. O incêndio forçou o fechamento temporário 

do PSM e a concentração do atendimento de urgência e 

emergência no Pronto Socorro do Guamá e transferência 

de parte do atendimento às unidades de saúde dos bair-

ros. Os problemas decorrentes do acúmulo de pacientes 

foram sendo minimizados com o tempo e a dedicação dos 

profissionais. Mas a verdadeira solução só poderia vir com 

a reativação do PSM da 14. O que vai acontecer, agora.

Após as obras de ampliação, o PSM é outro. Posso afir-

mar com convicção: teremos um 

novo Pronto Socorro em Belém, 

totalmente equipado, pronto para 

salvar vidas. Um hospital maior, 

moderno, em condições de dar um 

atendimento de primeira linha. Foi 

feita a reformulação completa da 

estrutura do hospital, com a cria-

ção da área de acolhimento com 

classificação de risco, construção de novos espaços para 

dinamizar o atendimento, ampliação de corredores, im-

plantação de novas instalações elétricas, hidráulicas e de 

gases, e aquisição de novos equipamentos e mobiliários, 

tudo de acordo com as normas do Ministério da Saúde. O 

novo Pronto Socorro ganhou equipamentos de ponta. E 

agora está capacitado até para cirurgias de alta complexi-

dade no centro cirúrgico.

Enquanto as obras do PSM eram aceleradas, cuidamos 

de priorizar também a construção das quatro UPAs em 

parceria com o governo federal, as Unidades de Pronto 

Atendimento, em que estamos investindo mais de R$ 

23 milhões em obras físicas e equipamentos. A do Juru-

nas entrou em fase de acabamento e será entregue nos 

próximos meses deste ano. Em seguida, vamos entregar 

à população as UPAs da Terra Firme, Sacramenta e Ma-

rambaia. Cada UPA tem capacidade para atender 500 

pessoas diariamente, em casos de média complexidade. 

Todas terão serviço de raio-X, eletrocardiografia, pediatria, 

odontologia, laboratório e leitos clínicos. Somadas à UPA 

de Icoaraci, Belém contará em breve com 5 Unidades de 

Pronto Atendimento, que ajudarão a desafogar os Pronto 

Socorros da 14 e do Guamá.

Até meados deste ano também vamos entregar o novo 

Centro de Referência Especializado em Saúde da Mulher, 

que está sendo construído onde antes funcionou o Socor, 

na rua João Balbi. Com as obras de adaptação, o novo es-

paço terá consultórios, serviços de mamografia, ultrassom 

e outros equipamentos, além de profissionais qualificados 

para dar o melhor atendimento à mulher.

Afora essas novidades, o setor de saúde continuou suas 

ações rotineiras de prevenção e 

combate aos vetores. 2015 ficará 

marcado como o ano em que o 

zika vírus se espalhou pelo Brasil, 

colocando todos os estados e 

municípios em alerta. O primeiro 

caso de Belém foi registrado em 

maio e, desde então, 25 casos 

foram confirmados. No caso da 

febre Chikungunya, dos 151 casos notificados até outu-

bro, apenas dois foram confirmados, uma drástica redução 

comparado com os oito confirmados em 2014. 

Já no que se refere à dengue, terceira doença transmi-

tida pelo mosquito aedes aegypti, também responsável 

pelo zika virus e a chikungunya, a evolução em Belém foi 

notável. Saímos de 84,5 casos por 100 mil habitantes, em 

2010, para 23,5 casos por 100 mil em 2015. Uma queda 

expressiva que pode ser atribuída em parte às ações de 

controle vetorial, educação em saúde, mobilização e assis-

tência precoce. 

Saímos de 577 agentes de endemias em 2013 para 

863 atualmente, 400 dos quais exclusivos para o combate 

à dengue. 

Também estabelecemos uma parceria com as forças 

armadas, que estão disponibilizando 100 militares para 

reforçar essa batalha contra o mosquito. 

As demandas por saúde são infindáveis, mesmo nos 

“Teremos um novo 
Pronto Socorro total-

mente equipado, pronto 
para salvar vidas”

para as calçadas nas ruas e avenidas arborizadas. Uma 

ideia simples e com bons com resultados.

Falar em ruas mais iluminadas é falar de segurança. E 

falar de segurança é lembrar aos senhores o compromisso 

assumido há três anos: os três “S”. Há quem prefira tratar 

compromissos de campanha como algo a ser omitido, e se 

possível esquecido. Mas há quem prefira tratá-los como 

dívidas, que devem ser resgatadas. Nesse sentido é pre-

ciso lembrar e manter sempre na pauta as questões da 

Segurança, da Saúde e do Saneamento, áreas das mais 

sensíveis de toda administração pública, das mais pro-

blemáticas e difíceis de solucionar, e que por isso mesmo 

exige uma atenção constante, investimentos elevados e 

sensibilidade política aguçada 

para entender que, quanto mais 

se faz, mais será cobrado nessas 

áreas.

Mas, voltemos à segurança. 

Dar uma boa formação às crian-

ças e jovens, na verdade, é o ca-

minho mais consistente para pre-

venir a violência e a criminalidade 

e construir um ambiente de paz duradoura. Não se pode, 

evidentemente, pretender que Belém se torne uma ilha de 

paz e tranquilidade em meio a um país envolto em turbu-

lências, que as crises econômica e ética só fazem agravar. 

Além disso, a imensidão verde da floresta amazônica e 

os seus rios gigantescos formam um ecossistema que é a 

esperança da humanidade, mas também escondem rotas 

de tráfico internacional de drogas, cujo combate exige a 

mobilização de forças nacionais, não só locais. 

Aqui, em Belém, a Guarda Municipal também está 

mobilizada para a prevenção da violência e enfrentamen-

to da criminalidade. Em 2015, a Guarda intensificou sua 

atuação em várias frentes: rondas 24 horas, rondas perió-

dicas comunitárias e escolares, segurança dos logradouros 

e prédios públicos, das áreas ambientais, dos eventos 

públicos, e ainda atuou em parceria com a Polícia Militar, 

Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, além de 

outras instâncias de controle, monitoramento, intervenção, 

enfrentamento e prevenção da violência. 

Entre as ações preventivas, vale a pena citar o programa 

“Crack é Possível Vencer”, do Ministério da Justiça. O mu-

nicípio aderiu ao programa em 2015 e, em parceria com 

a Segup, passou a atuar na prevenção ao uso de drogas 

no bairro do Barreiro. Também a partir do programa, foram 

instaladas 20 câmeras de videomonitoramento no Barreiro 

e outras 16 estão sendo implantadas na Terra Firme e no 

Guamá. Outra bela ação preventiva é o projeto “Anjos da 

Guarda”, que atende crianças e adolescentes de 7 a 17 

anos em situação de vulnerabilidade social. 

Em 2015, a Prefeitura implantou o ProPaz Prefeitura de 

Belém, em parceria com o Governo do Estado, que trouxe 

a experiência no atendimento 

às crianças e jovens da periferia. 

O Pro Paz Prefeitura de Belém 

atua nos 8 distritos da capital, 

oferecendo cursos, atendimento 

médico, atividades culturais e es-

portivas, envolvendo oito órgãos 

municipais, como a Sesma, a Se-

mob, a Sejel, a Semec, a Funpapa, 

o Fundo Ver-o-Sol, a Fumbel e o Portal do Trabalhador. No 

fundo, todos eles atuam na mesma direção:  ocupar os 

jovens e criar neles a cultura da paz. 

Além disso, a Prefeitura também deu início ao Progra-

ma Pacto do Acolhimento Belém pela Vida, que tem como 

missão articular as políticas sobre drogas no município de 

Belém, mantendo a interface com todas as secretarias e 

coordenadorias, além das organizações não governa-

mentais e entidades privadas. Ainda como atribuição do 

Pacto do Acolhimento Belém pela Vida está a regulação 

das vagas de acolhimento por meio do encaminhamen-

to, acompanhamento e assessoramento das 60 vagas 

disponibilizadas nas comunidades terapêuticas através 

de convênio com outro órgão do município de Belém, a 

Fundação Papa João XXIII (Funpapa).

Senhoras e senhores vereadores.

O outro “S” em que estamos investindo pesadamente 

é a Saúde. Setor sensível, em que as demandas só fazem 

“Dar boa formação às 
crianças e jovens é o ca-

minho para prevenir 
a criminalidade”
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clusão social dos trabalhadores. Neste ano, continuaremos 

o trabalho para que a área do lixão do Aurá seja recupe-

rada, um maior número de catadores seja incorporado ao 

mercado de trabalho e seja feita a readequação do Plano 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de 

Belém. 

Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.

Se o saneamento representa qualidade de vida, a habi-

tação é a sua essência. Não se pode almejar uma vida dig-

na sem uma moradia que a dignifique. Em parceria com o 

programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, 

a Prefeitura de Belém comanda a construção de mais de 

9 mil unidades habitacionais. Esse é o programa Viver Be-

lém, que criamos em 2013, cujas primeiras unidades serão 

entregues ainda neste ano.

São 11 os empreendimentos 

em andamento: Viver Primavera, 

Viver Val-de-Cans, Residencial 

Quinta dos Paricás, em Outeiro, 

Residencial Tenoné II, Viver Mos-

queiro, Viver Maracá, em Icoaraci, 

Viver Outeiro, Viver Pratinha, Viver 

Independência e Viver Portal do 

Tenoné. Todos terão infraestrutura 

completa: ruas asfaltadas, calçadas e meio-fio, drenagem, 

abastecimento de água, rede de esgoto, iluminação pú-

blica, praças, quadras de esportes, centros comunitários, 

postos de saúde, creches e áreas destinadas ao comércio. 

Ou seja, terão vida própria.

Também implantamos o programa Cheque Moradia, 

em parceria com o Governo do Estado e convênio com a 

Cohab. Já foram beneficiadas 1.200 famílias com renda de 

até 3 salários mínimos do Benguí, Tapanã, Tenoné, Prati-

nha, Aurá, Sacramenta, Pedreira, Marambaia, Guamá, Ter-

ra Firme, Jurunas e Icoaraci. Com o cheque, essas famílias 

podem construir, ampliar, reformar e melhorar suas casas. 

E o comércio de materiais de construção e a mão-de-obra 

do setor também saem ganhando. 

Por outro lado, também avançou a gestão fundiária do 

município, com a implantação de projetos de regularização 

fundiária do Programa Municipal “Chão Legal”, implan-

tado pela Companhia de Desenvolvimento Metropolitano 

de Belém (Codem), para promover a regularização de 

assentamentos urbanos consolidados, ocupados por po-

pulação de baixa renda. Em 2015, o programa atendeu 

5.162 famílias.

O objetivo é garantir o direito social à moradia e se-

gurança jurídica aos moradores de áreas irregularmente 

ocupadas, aplicando instrumentos disponíveis na legisla-

ção vigente.

O programa atua, diretamente, em áreas públicas mu-

nicipais e, em parceria com órgãos estaduais como Iterpa 

e Cohab, em áreas de propriedade estadual. Nas áreas 

particulares ocupadas, a regularização dos moradores é 

realizada por meio de cooperação com a Defensoria Públi-

ca do Estado do Pará.

Para morar e viver com dignida-

de é preciso também que se tenha 

emprego e renda para concretizar 

seus planos. Não podemos e 

não devemos desconhecer esse 

encadeamento de necessidades, 

aspirações legítimas e direitos ina-

lienáveis de todo cidadão. 

Nesse sentido, temos desenvolvido ações voltadas 

para a geração de emprego e renda, em atuações diretas 

e indiretas. Como exemplo de ação direta, podemos citar 

o Portal do Trabalhador, que integra o Sistema Nacional 

de Emprego. A Prefeitura de Belém fez cerca de 40 mil 

atendimentos e garantiu 1.284 colocações em postos de 

trabalho só em 2015. Com o Fundo Ver-o-Sol, a Prefeitura 

concedeu, no período, microcrédito a 143 empreendedo-

res, capacitou e qualificou 7.600 profissionais e deu con-

sultoria para diversos empreendimentos, além de manter 

o Restaurante Popular, onde fornece alimentação a preços 

subsidiados. 

Para tanto, fizemos parcerias com diversas instituições. 

Para o programa de inclusão digital, por exemplo, fecha-

mos parcerias com o Cesupa, a Ufra, o Senat, o Sest, Senai 

e Senac. 

“Não se pode almejar 
uma vida digna sem 
uma moradia que 

a dignifique”

países mais desenvolvidos. Mas com ações e obras, es-

tamos conseguindo resgatar mais esse compromisso de 

melhorar o atendimento da saúde da população.

Já foram entregues 37 unidades de saúde reformadas, 

entre Estratégias Saúde da Família e unidades básicas de 

saúde, e vamos entregar, neste ano, mais 40 unidades 

reformadas e três unidades básicas de saúde completa-

mente novas, a do Tenoné, do Portal e do Castanheira. 

Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.

O Saneamento, nosso terceiro “S”, tem a ver direta-

mente com a Saúde. Vale dizer que, ao investir num, tam-

bém estamos investindo noutro. Mas não se pode falar 

em saneamento em Belém sem falar em macrodrenagem. 

Cidade cortada por canais, que sofrem a influência das 

marés, num clima de chuvas torrenciais e com topografia 

que favorece as inundações, Be-

lém tem na drenagem das águas 

pluviais outro de seus grandes 

e seculares problemas ainda a 

resolver. E nós estamos dando 

mais alguns passos na direção da 

solução.

Em 2015, avançamos no Pro-

grama de Macrodrenagem da 

Bacia da Estrada Nova (Promaben), com a implantação de 

galerias em concreto na Av. Bernardo Sayão e urbanização 

de vias.

Trabalho exemplar foi realizado na Travessa Timbiras, 

onde o canal a céu aberto que havia foi totalmente dre-

nado e coberto, abrindo espaço para a melhoria da via. 

Foi feito o sistema de esgoto, asfalto, ciclovia, calçadas e 

uma nova iluminação. A melhoria da qualidade de vida 

dos moradores, ao receber a nova Timbiras, foi o melhor 

retorno que podíamos ter. Saber que, graças à obra, a vida 

de centenas de pessoas melhora de imediato, é demais 

gratificante.

Além das grandes obras para mudar o perfil da cidade, 

que é obrigada a conviver com as águas, é preciso realizar 

trabalhos de manutenção permanente.

Assim, paralelamente, trabalhamos durante o ano na 

melhoria do sistema de drenagem de águas pluviais com a 

recuperação e modernização de 33 comportas dos canais 

da Tamandaré, Reduto, Doca e Una, sendo que 25 delas 

são automatizadas. 

Aliás, é digno de nota o avanço que obtivemos em 

2015 na área dos resíduos sólidos, com medidas de alto 

impacto social e ambiental. Fechamos o lixão do Aurá e 

acabamos com a situação degradante em que, durante 

décadas, viviam milhares de pessoas coletando lixo sem a 

mínima condição de higiene e qualidade de vida. No ano 

passado foi implantada a coleta seletiva em Belém, primei-

ramente no bairro de Nazaré, com o aproveitamento da 

mão-de-obra oriunda do lixão do Aurá, que foi desativado 

em cumprimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Todo o material recolhido pelos mais de 100 catadores, 

de casa em casa, é levado ao 

Centro de Triagem que a Prefeitura 

implantou na Avenida Bernardo 

Sayão. Além disso, também insta-

lamos diversos ecopontos na cida-

de, para que a população deposite 

lá os materiais recicláveis.

Ainda neste ano de 2016, serão 

concluídas as obras de construção 

do Centro de Triagem de Materiais Recicláveis para Cata-

dores do Aurá, onde serão feitas a seleção e separação de 

materiais recicláveis. O novo Centro de Triagem terá toda 

uma estrutura de administração, com cozinha e refeitório, 

vestiários, ambulatório e bloco de estocagem para os 

materiais destinados à reciclagem. Quando ele começar a 

funcionar, será a hora de ampliar o raio da coleta seletiva 

para outros bairros além de Nazaré.

Um novo aterro sanitário foi construído no município de 

Marituba, dentro dos padrões estabelecidos pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Para lá é encaminhado o 

lixo não aproveitável, enquanto no Aurá é feito o controle 

do passivo ambiental e a triagem de materiais recicláveis, 

que emprega outras centenas de catadores habilitados.

Esse é mais um motivo de orgulho para quem sempre 

teve preocupações ambientais e sociais: fim do lixão e in-

“A melhoria de vida dos 
moradores da nova Tim-
biras foi o melhor retor-
no que podíamos ter”
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esportes favorecea saúde física e mental. Além disso, e 

não menos importante, os esportes são um atrativo a mais 

para os alunos. E nesse quesito, Belém está bem acima da 

média nacional. Enquanto no Brasil a média é de 3 escolas 

com quadra em cada 10, em Belém temos 9 quadras em 

cada 10 escolas. Somente em 2015, a Prefeitura entregou 

10 quadras cobertas e equipadas nas escolas. Neste ano, 

serão mais 10 quadras. A meta é que todas as escolas da 

rede municipal tenham suas quadras, ainda em 2016. 

E o que é ainda melhor: Belém é a única cidade da 

região Norte que tem bibliotecas em todas as escolas 

da rede. Por isso mesmo, em 2015 Belém conquistou o 

prêmio “Reconhecimento de Município Leitor” concedido 

pelo projeto Trilhas, do Instituto 

Natura. Foi a única cidade do 

Norte e Nordeste a ganhar o 

prêmio, que consistiu num acer-

vo de 600 livros de literatura 

infantil, infanto-juvenil e adulta 

para serem distribuídos entre as 

bibliotecas escolares. Além dis-

so, a conquista inédita deve ser 

festejada como símbolo de boas práticas de mobilização 

para a leitura, o que coloca Belém na condição de inspira-

ção para o restante do país. 

É muito gratificante ver Belém virar modelo para outros 

estados mais ricos e desenvolvidos. Ainda na área educa-

cional, utilizamos a nossa gastronomia, para ensinar às 

crianças, e também suas famílias, a importância de uma 

boa e saudável cultura alimentar. É o projeto Educando 

com a Horta Escolar e a Gastronomia, que já foi adotado 

em 25 escolas da rede. Além de educar, as hortas também 

ajudam a gerar renda para as famílias.

Senhoras e senhores vereadores.

Falar em cultura é falar em mais um dos destaques 

de Belém, uma cidade que cada vez mais se faz notar no 

cenário nacional e também internacional. Foi por inicia-

tiva da Prefeitura que Belém se candidatou, venceu e foi 

escolhida Cidade Criativa em Gastronomia pela Unesco, 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciên-

cia e a Cultura. O selo oficial acaba de ser encaminhado 

pela Unesco e Belém poderá ostentá-lo, orgulhosa e me-

recidamente.

Se a nossa culinária, tida como a mais autêntica do 

Brasil por suas raízes indígenas, ganhou o reconhecimento 

mundial, toda a nossa cultura, impregnada pela história 

e pelos valores da Amazônia, tem potencial para brilhar 

onde quer que seja apresentada. Tanto mais porque fa-

zemos a nossa cultura para nós mesmos, e não para os 

turistas, o que confere mais autenticidade e agrega ainda 

mais valor às manifestações populares. É assim que deve 

ser, é assim que procuramos fazer.

Em 2015 não foi diferente. Começou em janeiro, com 

o aniversário de 399 anos da cidade, 

e prosseguiu em fevereiro com o 

carnaval, que leva sempre um toque 

regional, o que o diferencia dos car-

navais de outras cidades brasileiras. 

A Prefeitura mais uma vez incenti-

vou e investiu no desfile da Aldeia 

Amazônica e, também, de Icoaraci, 

Mosqueiro, Outeiro e Cotijuba.

As apresentações continuaram acontecendo, organiza-

das ou apoiadas pela Prefeitura, em todas as datas festi-

vas, inclusive no aniversário do Ver-o-Peso. E o “Arraiá da 

Capitá” já se firmou como a festa junina oficial da cidade, 

com seu concurso de quadrilhas, apresentações de boi-

-bumbá e shows. Em 2015, participaram 69 comunidades 

e 239 grupos juninos. 

Nas férias escolares de julho, as famílias acorrem para 

Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro. E é para onde a Prefeitura 

volta sua atenção, com programações de cultura e espor-

tes. 

O carimbó foi reconhecido como Patrimônio Cultural 

Imaterial do Brasil em 2014 e o primeiro aniversário desse 

fato histórico não poderia passar em branco. Em setembro 

do ano passado, a Prefeitura reuniu vários grupos de ca-

rimbó, no Ver-o-Peso, para festejar o título. 

Além de promover e organizar, a Prefeitura incentiva a 

produção cultural por meio da lei “Tó Teixeira”. Em 2015, 

“Nossa culinária ganhou 
reconhecimento mundial: 
Belém é cidade criativa 

em gastronomia”

Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.

Nada do que fizermos hoje nos dará um futuro melhor 

se não garantirmos o acesso dos filhos desses trabalhado-

res à educação, ou, ainda mais, a um ensino gratuito e de 

qualidade. Já está mais do que comprovado: as economias 

que mais cresceram nas últimas décadas foram aquelas 

que investiram fortemente na educação. Essa é uma res-

ponsabilidade de todos, da sociedade como um todo, do 

poder público em particular, mas também dos professores, 

dos pais, de cada cidadão. Responsabilidade de fazer, de 

participar, de exigir, de cobrar. 

De nossa parte podemos afirmar que assumimos a 

responsabilidade e firmamos o compromisso. E da palavra 

passamos à ação. Quando assu-

mimos a Prefeitura, em 2013, a 

rede municipal de ensino infan-

til contava com 16.500 vagas. 

Apenas três anos depois, no 

início do ano letivo de 2016, são 

21.000 vagas, um crescimento 

de 27%. Foram construídas 

novas escolas para esse público 

no Tenoné, nas Águas Negras, no Mosqueiro, na Pratinha 

II, na Cremação, no Tapanã, nas Águas Lindas, no Maguari, 

além de escolas que foram ampliadas. E, até o final deste 

primeiro semestre, esse número será ainda melhor, pois 

estão para ser concluídas novas escolas no distrito de 

Caruará, no Mosqueiro, no Tapanã, no Parque Guajará, no 

Benguí, no Marco, no Barreiro, no Jurunas, no Telégrafo e 

no Outeiro. Com isso, passaremos a ofertar 24.000 vagas.

Somando as 21 mil vagas da educação infantil às 53 

mil ofertadas para o ensino fundamental e Ensino de 

Jovens e Adultos (EJA), a rede municipal de ensino, está 

oferecendo, em 2016, 74 mil vagas para crianças, adoles-

centes e jovens da cidade de Belém, duas mil a mais do 

que no início do período letivo de 2015.

Somente em 2015, investimos mais de R$ 16 milhões 

em reformas, adequações, ampliações, obras e serviços 

diversos nas escolas da rede, envolvendo cerca de 60 uni-

dades de ensino.

Além de aumentar a oferta e melhorar fisicamente as 

escolas, investimos na qualificação e na melhoria das con-

dições de ensino dos profissionais da educação. Assim, dis-

tribuímos 3.900 tablets para os profissionais, entregamos 

bônus para 3.500 professores comprarem livros na Feira 

Pan-Amazônica. E entregamos a sede própria do Centro 

de Formação de Professores, destinado à qualificação dos 

docentes.

Para estimular os alunos a manterem a assiduidade, fo-

ram distribuídas cerca de 5 mil bicicletas nas ilhas, além de 

duas lanchas e 29 ônibus escolares novos e confortáveis. 

Ainda no ano que passou, inauguramos o primeiro 

cursinho pré-vestibular totalmente gratuito do município, 

com toda infraestrutura para a pre-

paração dos estudantes em salas 

confortáveis, refrigeradas e com 

recursos multimídia, biblioteca, labo-

ratório de informática e facilidades 

para as pessoas com deficiência. E 

o resultado foi excelente: dos 600 

alunos matriculados, 450 alunos 

terminaram o curso com nota e fre-

quência, dos quais cerca de 250 conseguiram aprovação 

em vestibulares locais e até de fora do Estado, incluindo 

alguns alunos em primeiras colocações. Cumpriu-se assim 

o objetivo principal da medida, ou seja, dar oportunidade 

aos mais carentes de ter acesso à Universidade, concluir o 

curso superior e ter oportunidade de emprego com melho-

res condições no mercado de trabalho. Aliás, acessibilidade 

foi outro ponto de destaque na educação. Em 2013, eram 

500 crianças com deficiência atendidas pela rede muni-

cipal. Agora, são 1.382, aumento de mais de 176%. As 

crianças têm acesso às salas de recursos multifuncionais, 

que contam com recursos pedagógicos adaptados às ne-

cessidades específicas de cada uma, e acompanhamento 

de professores especializados. A equipe é formada por 

profissionais como psicólogos, fisioterapeutas, pedagogos, 

entre outros. Isso é inclusão, de fato.

Investimos também na construção de quadras de 

esportes nas escolas. Ninguém duvida que a prática de 

“No primeiro cursinho 
gratuito, 250 alunos 

foram aprovados 
no vestibular”
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Todo o piso será substituído por um tipo industrializado, 

que facilita a limpeza e melhora a higiene. Atendendo 

exigências da Anvisa, a madeira e o ferro serão substituído 

por alvenaria e granito. E haverá banheiros para feirantes 

e usuários.

Mas o melhor é que a feira terá um aspecto mais aco-

lhedor, principalmente para quem chega para visitar pela 

primeira vez o Ver-o-Peso, o mais conhecido cartão postal 

de Belém. Além de se tornar uma feira mais limpa e de 

manutenção mais fácil, beneficiando os feirantes e os 

assíduos frequentadores. Um verdadeiro presente da Pre-

feitura, em parceria com o Governo do Estado e o Governo 

Federal, para os 400 anos de Belém. 

Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.

Para finalizar, quero agradecer a Vossas Excelências 

pelo apoio, pelas críticas, pelas sugestões, pelos projetos, 

pela participação ativa de todos na condução dos destinos 

da nossa querida Belém. Com um histórico de longos anos 

de vida parlamentar, antes de chegar ao Executivo, sei por 

experiência própria que nada se constrói de positivo e 

duradouro na democracia sem um bom e honesto debate 

de ideias, de propostas, de projetos. No fundo, todos que-

remos a mesma coisa: que Belém continue sendo aquela 

cidade linda, agradável, amável, mas com uma qualidade 

de vida cada vez melhor. 

Venham juntos escrever uma nova e bela história de 

Belém!

Muito obrigado!

 

Zenaldo Rodrigues Coutinho Junior
Prefeito Municipal de Belém

foram desenvolvidos 236 projetos artísticos e culturais, 

aprovados em 2014, que resultaram no incentivo fiscal 

de mais de R$ 3 milhões para execução de projetos de 

música, dança, teatro, cinema e eventos. 

Sem dúvida, a cultura paraense, em Belém, vive um 

grande momento. E cabe a nós abrir espaço e fomentar 

todo tipo de manifestação que a valorize cada vez mais. 

É com esse espírito que também desenvolvemos projetos 

de inclusão social através da arte, como é o caso da Escola 

Municipal de Dança, que manteve em 2015 cerca de 500 

alunos em quatro núcleos. A dança, no caso, cumpre um 

papel artístico, didático e social, levando a criança noções 

de valores éticos, disciplina e solidariedade. 

Senhor presidente, senhoras e 

senhores vereadores.

Belém chega ao seu quarto 

centenário ainda com muito a 

ser feito para garantir a quali-

dade de vida que a população 

merece. E chega em meio a uma 

das maiores crises econômicas 

já vividas pelo país. Mas, como 

disse no início, é preciso reverenciar o passado e olhar para 

o futuro. É preciso continuar sonhando e acreditando que 

é possível avançar, devolvendo a Belém o brilho de outro-

ra, devolvendo ao belenense o orgulho e a auto-estima. 

Muito do que estamos fazendo segue nessa direção. 

Além do BRT Belém, que vai mudar a cara da cidade, 

estamos intervindo em diversos locais que darão um re-

novado perfil à nossa metrópole. Em 2015, entregamos 

a Praça Dom Alberto Ramos, na Marambaia, totalmente 

reformada, com nova iluminação e uma academia ao ar 

livre. Começamos também a reforma e restauração da Pra-

ça da República, um de nossos mais belos cartões postais 

e um dos pontos de encontro e de lazer mais frequentados 

da cidade. O trabalho envolve a restauração da praça por 

completo. Com o investimento de mais de R$ 4 milhões, a 

Praça da República vai ficar ainda mais bonita.

Ao longo deste ano, também vamos intervir em lugares 

importantes para o cotidiano dos moradores e que tam-

bém darão um novo visual para Belém, tornando a cidade 

ainda mais atraente para o turismo, um dos setores da 

economia mais promissores que temos, capaz de gerar 

milhares de empregos e de impulsionar o desenvolvimento 

de maneira sustentável. Estamos falando do mercado de 

Santa Luzia e do Complexo do Jurunas, que têm um perfil 

mais voltado para o atendimento da comunidade local, 

e do Porto do Açaí e Ver-o-Peso, que atendem aos dois 

perfis.

O mercado de Santa Luzia, no Umarizal, está sendo 

totalmente reformado no prazo de dez meses. O Com-

plexo do Jurunas está degradado e aguarda por uma 

intervenção há muitos anos. A licitação para as obras de 

recuperação vai acontecer em 

breve. São obras importantes 

para dar melhores condições de 

trabalho para os feirantes e tornar 

os mercados lugares agradáveis 

para as compras diárias.

Trabalhos semelhantes estão 

sendo feitos nos mercados do 

Telégrafo, Juruninha e Sacramen-

ta. Todos estão sendo completamente recuperados. Mais 

que obras em estruturas físicas, essas ações representam 

resgate histórico e cultural para o povo belenense.

A recuperação do Porto do Açaí, no Jurunas, atende à 

necessidade de melhorar o desembarque de um dos pro-

dutos mais importantes da nossa gastronomia e, por isso 

mesmo, um dos atrativos turísticos mais valiosos. 

Mas, sem dúvida, a reforma e revitalização da feira do 

Ver-o-Peso é a obra mais aguardada por todos, feirantes, 

frequentadores e visitantes. O nosso principal cartão postal 

será todo revitalizado, a começar pelo prédio do Solar da 

Beira. Será uma nova feira, com um projeto moderno de 

mudança estrutural e visual de todo o complexo. Nos 10 

mil metros quadrados de área a ser trabalhada, haverá 

uma mudança de conceito da própria feira, oferecendo 

mais qualidade aos consumidores. A cobertura terá telhas 

termoacústicas, protegendo a feira do calor e do barulho, 

além de proporcionar o aproveitamento da água da chuva. 

“O Ver-o-Peso será uma 
nova feira, com projeto 
moderno de mudança 

estrutural e visual”
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Um novo Pronto Socorro, com 
220 leitos, está pronto para 

inauguração na 14  de Março 

Sala de cirurgiaCorredores ampliados

Postos de enfermagem

A política pública de Saúde no município de Belém é pau-

tada pelas diretrizes nacionais do Ministério da Saúde (MS). 

As ações realizadas em 2015 visaram melhorias e avanços 

em áreas estratégicas e prioritárias, a partir da qualificação 

das práticas gerenciais do Sistema Único de Saúde (SUS).

No período de janeiro a agosto de 2015, as Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) da rede municipal realizaram 9.501.939 

procedimentos, o que corresponde a um aumento aproximado 

de 41% em relação ao total de procedimentos realizados no 

ano de 2014, que foi de 6.736.882. A média mensal atual é 

de 1.187.742 procedimentos. 

A rede hospitalar do SUS no município realizou 81.232 

internações no período de janeiro a setembro de 2015, com 

média de 10.154 internações/mês, sendo que, destas, a maior 

parte, 39,9%, foi ocasionada por conta de algum tipo de 

cirurgia. 

No período de janeiro a agosto de 2015, a Rede de Atenção 

às Urgências e Emergências (RUE) realizou 346.593 atendi-

mentos/procedimentos nas áreas hospitalar, pré-hospitalar 

fixo de atendimento intermediário, na UPA de Icoaraci, e em 

nível ambulatorial.

Foram realizadas 9.373 internações nos hospitais de 

prontos-socorros municipais (Mário Pinotti e Humberto Maradei 

Pereira) e no Hospital Geral de Mosqueiro. Ressalta-se que o 

Mário Pinotti apresentou, de janeiro a agosto de 2015, um 

acréscimo de 12,69% nas internações em relação ao mesmo 

período de 2014.

A Prefeitura de Belém promoveu também, em 2015, ações 

de vigilância à saúde, adotando, para isso, medidas de controle 

e de monitoramento das áreas prioritárias, tais como Vigilância 

Epidemiológica, Controle de Endemias, Informações e Análises 

Epidemiológicas em Saúde e Centro de Controle de Zoonoses 

(CCZ), desenvolvendo programas, projetos e ações de orienta-

ção, educação, intervenção e fiscalização pertinentes às suas 

respectivas áreas de atuação; assim como investigação de 

casos ou de surtos e operação de situações epidemiológicas 

de doenças de notificação compulsória ou agravos inusitados, 

para garantia da qualidade de saúde da população. 

Houve avanços importantes no comportamento da inci-

dência dos agravos de maior destaque no município de Belém 

no período de 2010 a outubro de 2015, como, por exemplo, a 

diminuição dos casos de dengue de 84,5/100.000 habitantes 

em 2010, para 23,5/100.000 habitantes atualmente. Atribui-

-se esta redução à melhoria das ações de controle vetorial, 

associada à educação em saúde, mobilização social, assistência 

precoce e manejo clínico adequado dos casos. 

Até outubro de 2015, não foi registrado nenhum caso 

de malária. Ressalta-se, ainda, a redução de 42% dos casos 

confirmados de Doenças de Chagas em relação a 2014. Para 

manter o padrão decrescente, a Prefeitura busca a redução de 

danos causados por doenças e agravos evitáveis por meio da 

aplicação de medidas de controle, para melhoria da saúde e 

qualidade de vida da população.

Especificamente no que se refere ao controle e combate à 

dengue, a Vigilância Epidemiológica realiza a busca ativa de 

casos suspeitos nos hospitais e prontos-socorros, investiga os 

casos suspeitos notificados e procede a coleta de amostra de 

sangue para realização de exame específico para o diagnós-

tico, além de promover atividades de educação em saúde e o 

treinamento dos servidores e técnicos da área.

Até outubro de 2015, foram notificados 151 casos de 

febre Chikungunya, com duas confirmações, o que demonstra 

redução em relação a 2014, quando foram confirmados oito 

casos. 

O primeiro caso de Zika vírus no município de Belém foi 

registrado em maio de 2015. Desde então, foram notificados 

169 casos e 25 confirmados. 

Outro trabalho  importante da Prefeitura de Belém está 

relacionado ao Programa Nacional de Imunizações, com ações 

de vacinação de rotina, campanhas nacionais de vacinação, 

vacinação de bloqueio e outras estratégias que se refletem na 

redução dos índices pertinentes às doenças imuno-previníveis. 

Dentre as ações promovidas, a dispensação da vacina contra 

influenza apresentou excelentes resultados, mostrando-se 

como uma das medidas mais efetivas para a prevenção da 

Influenza grave e suas complicações.

A vacina quadrivalente contra o papiloma vírus humano 6, 

11, 16 e 18 (recombinante) foi introduzida no SUS em março 

de 2014, fazendo parte do calendário nacional de vacinação. 

O público-alvo da vacina é composto por meninas de 11 a 

13 anos de idade. No ano de 2015, além da oferta regular a 

meninas de 09 a 11 anos de idade, foram atendidas mulheres 

de 14 a 26 anos de idade portadoras do HIV. 

E já que falamos de riscos à saúde da população, os 
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roedores constituem um potencial risco de transmissão de 

doenças, especialmente de leptospirose. No período de janeiro 

a setembro de 2015, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) 

realizou 244 desratizações a fim de reduzir essa população e, 

consequentemente, os casos de leptospirose.

O monitoramento dos casos de leptospirose por meio da 

busca ativa nos hospitais de referência, no período de janeiro 

a setembro de 2015, atestou 121 notificações com 44 casos 

confirmados. Destes, 32 apresentaram recuperação até outubro 

de 2015, sem ocorrência de óbitos.

É importante ressaltar que não há registro de raiva humana 

ao longo dos anos no município.

No período de janeiro a outubro de 2015 foram registrados 

25.559 nascimentos no Sistema de Informações sobre Nascidos 

Vivos (Sinasc). Destes, 16.242 partos foram realizados em 

mães residentes no município, 55,54% das quais na faixa 

etária de 20 a 30 anos.

As consultas de pré-natal, no período de janeiro a outubro 

de 2015, apresentaram uma cobertura de 62,4% de mães 

residentes em Belém, com sete ou mais consultas de pré-natal.

Desde 2013, a Prefeitura de Belém promove um intenso 

trabalho de investigação das causas do óbito materno, alcan-

çando 100% dos casos nos anos de 2014 e 2015, cumprindo 

a meta preconizada pelo MS. Desta forma, com relação à 

mortalidade materna, foram registrados 25 óbitos em 2013, 

com redução para 17 óbitos em 2014. 

No que se refere à mortalidade infantil, foi identificado que 

o grupo neonatal precoce concentra o maior número de óbitos, 

com 122 mortes no total no período de janeiro a outubro de 

2015, representando 45% dos óbitos infantis nesse período. 

Houve a redução das taxas neonatais precoce e tardia a partir 

de 2014. Entre os anos de 2013 e 2014, houve uma redução 

de 10,43% na mortalidade infantil e, até outubro de 2015, a 

taxa de mortalidade infantil foi de 16,75/1000 nascidos vivos, 

apontando uma redução no período.

As ações de Vigilância Sanitária no município de Belém 

fundamentam-se na proteção à saúde integral da população, 

abrangendo as áreas de Controle e Qualidade de Alimentos 

(VSA), Drogas e Medicamentos (VSDM), Habitação/Engenharia 

Sanitária e Trabalho (VSES), Exercício Profissional (VSCEP);  

no gerenciamento sobre a fiscalização sanitária dos serviços 

diretamente relacionados com a saúde;  e no Controle de 

Infecção Hospitalar nos três níveis de atenção: Básica e de 

Média e Alta Complexidades. A Vigilância Sanitária atua, ain-

da, na gestão, regulação e fiscalização dos estabelecimentos 

públicos e privados da rede hospitalar e nas ações educativas 

em saúde pública.

No período de janeiro a setembro de 2015 a Vigilância 

Sanitária realizou 5.092 vistorias, com 2.917 licenciamentos. 

Destes, 7,54% corresponderam a Drogas e Medicamentos; 

20,67% em Engenharia Sanitária; 34,73% no Exercício 

Profissional; e 37,06% referentes à Vigilância de Alimentos 

no controle e qualidade de alimentos, serviços e produtos 

oferecidos ao consumo da população.

Em relação ao controle dos manipuladores de alimentos, 

o Departamento de Vigilância Sanitária (Devisa) emitiu 7.597 

Certificados de Manipuladores de Alimentos até setembro de 

2015, sendo 10% referentes aos profissionais “batedores” de 

açaí, garantindo a melhor qualidade do alimento ofertado ao 

consumo por meio da implantação da Casa do Açaí.

O licenciamento de produtos e serviços ofertados pelos 

estabelecimentos de saúde em Belém arrecadou, de janeiro 

a outubro de 2015, um total de R$ 1.706.353,22 (um milhão 

setecentos e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte 

e dois centavos), apresentando um acréscimo de 14,44% na 

arrecadação em relação ao ano de 2014.

Mesmo com a crise política e econômica nacional viven-

ciada no ano de 2015, que  se refletiu na queda dos repasses 

constitucionais à política de saúde e dos recursos no Fundo 

de Participação dos Municípios (FPM), a gestão municipal 

deu continuidade à reestruturação da rede de atendimento 

à saúde com reformas de infraestrutura e adequação das 

instalações físicas.

Demos início, neste ano, a uma reforma completa do Hos-

pital de Pronto-Socorro Mário Pinotti, localizado na Travessa 14 

de Março, que já vinha passando por uma série de intervenções, 

mantendo, contudo, os atendimentos à população. 

 Para acabar de vez com os problemas, a Prefeitura de 

Belém está empreendendo uma reforma completa e defini-

tiva. Trata-se de uma reformulação completa da estrutura do 

hospital, com criação da área de acolhimento com classifica-

ção de risco; construção de novos espaços que dinamizam o 

atendimento; ampliação de corredores; implantação de novas 

instalações elétricas, hidráulicas e de gases; e aquisição de no-

UPA - Icoaraci

UPA - Jurunas

UPA - Jurunas

UPA - Sacramenta

UPA - Marambaia

UPA - Terra Firme
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Unidade de Saúde de Cotijuba

Unidade de Saúde do Telégrafo

Unidade de Saúde da Providência

vos equipamentos e mobiliário, conforme as normas vigentes do 

Ministério da Saúde. O Pronto-Socorro ganhará equipamentos 

de ponta e as três salas do centro cirúrgico serão preparadas, 

inclusive, para cirurgias de alta complexidade.

Outras obras de melhoria  e desenvolvimento na área da 

Saúde também foram priorizadas, inclusive para desafogar 

os dois prontos-socorros da cidade. A Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) do Jurunas está entrando em fase de 

acabamento e será a primeira entregue, em abril deste ano. 

Em seguida, vamos entregar à população as UPAs da Terra 

Firme, Sacramenta e Marambaia. Cada uma com capacidade 

para atender 500 pessoas diariamente, em casos de média 

complexidade. Elas vão dispôr individualmente de serviço de 

raio-X, eletrocardiografia, pediatria, odontologia, laboratório e 

leitos clínicos que irão reduzir as filas nos hospitais de pronto-

-socorro. Com isso, teremos em Belém cinco UPAs, visto que 

uma já funciona no distrito de Icoaraci.

O investimento na UPA do Jurunas é de R$ 5.358.857,32, 

sendo R$ 4.608.857,32 investidos na obra e R$ 750.000,00 

em equipamentos e mobiliários. 

Na UPA da Marambaia, o investimento em obra é de 

R$ 5.608.191,24 e, em equipamentos e mobiliários, de R$ 

750.000,00.

Na UPA da Terra Firme, as obras têm valor de R$ 

5.000.000,00 e os equipamentos e mobiliários, de R$ 

750.000,00, mesmos valores aplicados à UPA da Sacramenta.

Também estamos avançando na construção do novo Centro 

de Referência Especializado em Saúde da Mulher na antiga 

Socor - Clínica do Coração, no bairro do Umarizal, com previsão 

de conclusão entre maio e junho deste ano. No novo espaço 

haverá consultórios, serviços de mamografia, ultrassom e todos 

os equipamentos que possam ajudar as mulheres de Belém. 

Além disso,  onze Unidades Básicas de Saúde (UBS) foram 

reformadas, sendo cinco Unidades Municipais de Saúde (UMS) 

- Sacramenta, Baía do Sol, Providência, Cabanagem e Terra 

Firme - e seis Estratégias Saúde da Família (ESF) - Maracajá, 

Águas Negras, Agulha, Terra Firme, Paracuri II e Cotijuba. 

A Prefeitura também realizou em 2015: conclusão da 

Casa de Endemias no Distrito Administrativo de Mosqueiro; 

ampliação do processo de Testagem e Aconselhamento do 

HIV, Sífilis e Hepatite B e C na rede básica para mais dez UMS 

(Marambaia, Jurunas, Guamá, Telégrafo, Paraíso dos Pássaros, 

Cotijuba, Icoaraci, HGM de Mosqueiro, Outeiro, Sacramenta); 

reaparelhamento  dos consultórios odontológicos nas UBS com 

aquisição de 50 equipamentos odontológicos;  aquisição  de  

lancha para o fortalecimento das ações de vigilância sanitária 

na zona ribeirinha e de oito vans para o transporte social dos 

pacientes do Programa dos Renais Crônicos; recomposição 

do quadro de Agentes de Endemias com a contratação de 

378 profissionais; implantação de um posto de coleta de leite 

humano e de duas salas de apoio à mulher trabalhadora que 

amamenta; realização do Teste do Pezinho – Triagem Neonatal 

em dez UBS; implantação do Sistema Nacional  de Assistência 

Farmacêutica - HÓRUS em 100% na Central de Abastecimento 

Farmacêutico (DRM), nos hospitais e nas Casas Especializadas 

e em 75% das UBS.

Foram intensificadas as ações de promoção à saúde por 

meio de políticas voltadas para a pessoa idosa, mulheres, 

crianças, homens e pessoas com deficiência, com serviços de 

atenção psicossocial, saúde bucal, DSTs/AIDS e nutricional, 

objetivando estimular as ações que buscam a melhoria da 

qualidade e humanização do atendimento para os usuários 

do Sistema Municipal de Saúde.

 Para o ano de 2016, a gestão municipal irá atuar na am-

pliação do quantitativo técnico das 102 equipes da Estratégia 

Saúde da Família para atingir maior cobertura; na reestruturação 

e adequação das salas de vacina das UMS; na implantação de 

três salas de estabilização, para garantir a assistência 24 horas 

nas Unidades de Caratateua/Outeiro, Cotijuba e Carananduba 

(Mosqueiro). Ainda este ano, a Prefeitura vai promover a capa-

citação dos servidores para a implementação do Sistema em 

Vigilância Vigisolo e Vigiar; reformar treze UBS, quatro ESF e 

a Casa Dia; reformar as Centrais do Samu com ampliação da 

frota em dez ambulâncias; reformar o Pronto Socorro Humberto 

Pereira (do Guamá) e Hospital Geral de Mosqueiro; implantar 

quatro novas UPAs; construir quatro Academias de Saúde e, 

por fim, implantar o Hospital Municipal de Belém.

Para fazer frente às adversidades enfrentadas pela popula-

ção que vive em situação de vulnerabilidade social no município, 

a Prefeitura de Belém realizou no ano de 2015 um conjunto de 

ações na perspectiva de implementar os serviços, benefícios, 

programas e projetos socioassistenciais  necessários ao pro-

cesso de aprimoramento e consolidação do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), como, por exemplo: a municipalização 
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até dezembro de 2014, registra-se um crescimento de 4,9%.

No que concerne ao BPC na Escola, que constitui um 

dos indicadores da Plataforma dos Centros Urbanos (PCU), 

constatou-se, em 2015, um total de 1.785 alunos atendidos, 

o que significa um crescimento de 43,14% em relação à linha 

de base estabelecida em 2013.

O Centro Convivência da Terceira Idade Zoé Gueiros 

atendeu, até outubro de 2015, 1.600 usuários, dos quais 

462 pessoas idosas foram inseridas no SCFV, superando o 

atendimento realizado em 2014, que foi de 518 usuários no 

total. O atendimento cotidiano teve por base a adoção de 

metodologia participativa, com ênfase na família, na perspectiva 

da ampliação do convívio, do diálogo e do aprendizado, e de 

atividades complementares, como grupos de dança coreogra-

fada, canto coral e a quadrilha “Gente que Brilha”.

Segundo o Censo IBGE/2010, existem em Belém 143.356 

famílias com perfil para o Cadastro Único/CadÚnico, quan-

titativo que o MD traçou como meta para o município. Até 

agosto de 2015, Belém já contava com 150.818 famílias in-

seridas, ultrapassando em 5,21% a meta proposta. Quanto 

ao Programa Bolsa Família (PBF), no mesmo período, eram 

99.417 famílias beneficiárias, representando 66% do universo 

de inscritas no CadÚnico.

Em 2015 a Central do Cadastro Único (CCU) manteve a 

atualização cadastral de 21.210 famílias, demandando maior 

mobilização e articulação com os doze CRAS, bem como ex-

tensa divulgação nos meios de comunicação. Foram realizadas 

1.514 visitas domiciliares às famílias para averiguação cadastral, 

o que implicou a contratação de novos cadastradores, amplian-

do o quadro de 30 para 90. O saldo parcial de atualização, 

que se estenderá até março de 2016, é positivo, visto que até 

o mês de setembro de 2015, 10.317 das famílias    estavam 

com seus cadastros atualizados.  

As ações desenvolvidas pelo Centro de Inclusão Produtiva 

(CIP) foram planejadas para a execução do Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), nas moda-

lidades: Pronatec - Brasil Sem Miséria (para pessoas inscritas 

ou em processo de inclusão no CadÚnico, com prioridade 

para os beneficiários do PBF e BPC); Pronatec - Mulheres Mil 

(para mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social) 

e Pronatec - Vira Vida (para adolescentes e jovens em situação 

de abuso e exploração sexual).

Entre os eventos realizados com a participação da PSB, 

destacam-se a Semana da Mulher nos CRAS, onde foram 

debatidos temas como “Combate à Violência Contra a Mulher”,  

“Valorização da Mulher e Autoestima”; a IV Semana do Bebê, 

com palestras sobre assuntos pertinentes à primeira infância, 

oficinas e inclusão de grávidas no CadÚnico; a realização da 

Semana de Combate e Enfrentamento ao Abuso e Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes, tendo por intuito chamar 

atenção dos usuários e da comunidade sobre o tema; o Dia 

Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que contou com a 

participação dos usuários do SCFV na caminhada simbólica 

com distribuição de panfletos informativos sobre a necessidade 

de enfrentar e erradicar o trabalho infantil; o Dia Mundial de 

Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa com orientações 

sobre a violência contra a pessoa idosa e distribuição de folders 

informativos sobre os locais para realização de denúncias; e o 

7º Encontro dos Gestores do Cadastro Único nas Metrópoles, 

que contou com a presença de gestores do CadÚnico de doze 

metrópoles brasileiras, além de representantes do Ministério 

do Desenvolvimento Social, Ministério das Cidades, Caixa 

Econômica Federal, Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS), Eletropaulo, Companhia de Habitação do Pará (Cohab/

PA), Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), Rede Celpa e 

Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho, Emprego 

e Renda (Seaster).

A Proteção Social Especial de Média Complexidade funda-

menta-se no atendimento e acompanhamento especializado 

e sistemático às famílias e indivíduos vítimas de violências ou 

violações de direitos, porém com laços familiares e comunitá-

rios ainda preservados, visando, entre outros, o fortalecimento 

desses laços, o empoderamento e o protagonismo individual 

e social. 

O Programa Belém pela Vida, desenvolvido pela Prefeitura 

de Belém, contou, no ano de 2015, com o monitoramento e 

Centro de Convivência 
Zoé Gueiros

do atendimento de crianças de zero a seis anos, a partir da 

elaboração do Plano de Acolhimento da Rede de Serviços de 

Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens; a produção 

do “Diagnóstico Socioterritorial de Belém: um olhar sobre o 

município e as territorialidades de CRAS”; a elaboração do 

Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes e do Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo; a realização da IX Conferência Municipal de 

Assistência Social; o apoio à realização da XI Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Também 

merece destaque  a transferência para novos espaços, com 

melhor estrutura física, da Central CadÚnico/Programa Bolsa 

Família; dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) 

do Outeiro, Benguí e Tapanã;  do Centro de Referência Espe-

cializada em Assistência Social (Creas) Manoel Pignatário; do 

Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdac) e 

do Espaço de Acolhimento Ronaldo Araújo; reforma do espaço 

físico do Creas Rosana Campos, no bairro da Campina, e do 

Centro de Convivência da Terceira Idade Zoé Gueiros, com 

inclusão de Academia ao Ar Livre; a construção do Cras Aurá 

e a implantação do Conselho Tutelar VIII. 
A Funpapa atendeu, no ano de 2015, 106.940 famílias 

por meio dos três níveis de proteção social. O município al-
cançou reconhecimento nacional conquistando pela segunda 
vez consecutiva o 1º lugar no prêmio Boas Práticas de Gestão, 
promovido pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais 
de Assistência Social (Congemas), pela prática denominada “O 
Trabalho Social com Famílias do Lixão do Aurá”, na categoria 
Serviços Socioassistenciais Metrópole.

De acordo com a organização da assistência social, a Pro-
teção Social Básica (PSB) trabalha na prevenção de situações 
de vulnerabilidade e do risco social por meio de ações que 
visam desenvolver potencialidades e aquisições, assim como 
o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Para os serviços em PSB, a Prefeitura de Belém conta com 
doze CRAS; um Centro de Convivência para Pessoa Idosa; 
uma Central do Cadastro Único (CadÚnico) e o Centro de 

Inclusão Produtiva (CIP).

Por meio dos doze CRAS, foram atendidas, até outubro 

de 2015, 100.669 famílias com necessidades diversas, que 

demandaram orientações individuais/grupais, encaminhamen-

tos e inserção nos serviços da PSB. O número representa um 

acréscimo em relação a 2014, quando, no mesmo período, o 

atendimento foi realizado com 73.793 famílias.

Cabe destacar a itinerância das equipes dos CRAS na região 

insular de Belém, com oferta de serviços em localidades como 

as ilhas Murucutu, Cotijuba, Jutuba, Paquetá e Mosqueiro, 

com atendimento de 1.024 famílias através de acolhimento 

coletivo, inserção no Cadastro Único, orientação social e pa-

lestras socioeducativas.

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF) acompanhou, até outubro de 2015, um total de 6.167 

famílias, que receberam atendimento, no sentido de oportunizar 

reflexões sobre suas vivências familiares, a importância do 

fortalecimento dos laços de pertencimento e afetivos, além 

de encaminhamentos às demais redes de serviços municipais, 

proporcionando às famílias acesso aos direitos fundamentais.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) complementa o trabalho social desenvolvido com as 

famílias atendidas pelo Paif, atuando por meio de grupos 

divididos por faixa etária e com programação de atividades 

intergeracionais. Em 2015 foram atendidos 3.006 usuários e 

estabelecidos convênios com dez entidades socioassistenciais 

com a meta de atendimento de 1.100 crianças e adolescentes 

na faixa etária de seis a 17 anos, com repasse/mês de R$ 

5.000,00 para cada entidade, totalizando 4.160 usuários, um 

avanço em relação aos 2.898 usuários de 2014.

Na consolidação do SCFV, os CRAS desenvolveram ati-

vidades de estímulo ao convívio social, o direito de ser e a 

participação ativa dos usuários, sugerindo temas a serem 

observados e avaliando sua execução.

As ações de concessão do Benefício de Prestação Continu-

ada (BPC) executadas pelos CRAS por meio do atendimento, 

orientação e encaminhamento ao INSS das pessoas idosas 

e/ou com deficiência, beneficiaram, até outubro de 2015, 

52.287 pessoas, entre idosos (28.200) e pessoas com defici-

ência (24.087). Se relacionarmos esse dado ao total alcançado 

Espaço de Acolhimento 
Euclides Coelho Filho
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diariamente, de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas, 

ao custo de R$ 2 para a população, sendo que a Prefeitura 

Municipal de Belém subsidia o valor de R$ 5,80. Ao todo, são 

aproximadamente 264.000 refeições anuais.

Com a reinauguração do Restaurante Popular, na Rua 

Aristides Lobo, prevista para o primeiro trimestre do ano de 

2016, serão servidas cerca de 1.300 refeições com a produção 

no local, em ambiente mais confortável, em conformidade 

com as orientações dos órgãos da Vigilância Sanitária e do 

Ministério do Desenvolvimento Social, favorecendo a dignidade 

da pessoa humana e a convivência entre os usuários.

supervisão mensal da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), 

dos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal sobre Drogas 

e, ainda, da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB). Atualmente, é reconhecido nacio-

nalmente pela Senad/Ministério da Justiça, Ministério da Saúde 

e Ministério do Desenvolvimento Social como Coordenadoria 

sobre Drogas do Município de Belém.  

O Programa Pacto do Acolhimento Belém pela Vida tem 

como missão articular, participando na condução do plane-

jamento e no monitoramento das ações, as políticas sobre 

drogas no município de Belém, mantendo a interface com 

todas as secretarias e coordenadorias, além das organizações 

não governamentais e entidades privadas, por intermédio de 

seus eixos: Saúde; Assistência Social; Educação; Defesa Social; 

Esporte, Cultura e Lazer e Emprego e Renda.

Ainda como atribuição do Pacto do Acolhimento Belém 

pela Vida está a regulação das vagas de acolhimento por meio 

do encaminhamento, acompanhamento e assessoramento 

das 60 vagas disponibilizadas nas comunidades terapêuticas 

por meio de convênio a Fundação Papa João XXIII (Funpapa).

Durante o ano de 2015, o “Pacto do Acolhimento” 

promoveu reuniões integradas de trabalho para fortalecer 

os fluxos de atendimentos intersetoriais,  o que resultou no 

estabelecimento do fluxo de atendimento ao usuário abusivo 

de álcool e outras drogas.

Também avançou na interação com os demais entes da 

federação, União e Estado, visando a integração das políticas 

públicas. Com relação ao diálogo com as instituições públicas, 

é preciso ressaltar a articulação e a parceria com Universidade 

Federal do Pará (UFPA) e a Senad, que resultou na formação 

continuada da Rede Interssetorial do município de Belém. 

Além disso, a iniciativa também participou do programa de 

extensão da Universidade da Amazônia (Unama), no âmbito 

do observatório de violência – Rede Escola Cidadã.

O Fundo Municipal de Solidariedade para Geração de Em-

prego e Renda Ver-O-Sol trabalha basicamente com o fomento 

de emprego e renda no município, utilizando-se, para isso, 

de concessão de microcrédito, programa de inclusão digital, 

de capacitação e qualificação, além de consultoria. O Fundo 

também mantém o Restaurante Popular de Belém. 

O Programa de Inclusão Digital é realizado em parceria 

com diversas instituições de ensino, tais como o Centro Uni-

versitário do Estado do Pará (Cesupa), Universidade Federal 

Rural da Amazônia (Ufra), Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Transporte (Senat), Serviço Social do Transporte (Sest), Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial (Senac), e consiste na oferta de 

cursos voltados ao empreendedorismo, direcionados para um 

aprendizado de qualidade e condicionando aos participantes 

uma maior vantagem ao ingressar no mercado de trabalho.

Em 2015, através de convênio com o Cesupa, foram ca-

pacitados 180 microempreendedores, que também tiveram 

acompanhamento dos agentes de crédito do Fundo Ver-O-Sol 

no que se refere ao desenvolvimento sustentável do empre-

endimento e às necessidades financeiras, tanto de pessoas 

físicas quanto de pessoas jurídicas.

Com relação à concessão de crédito, entre março e no-

vembro de 2015, foram contemplados 143 empreendedores, 

totalizando um investimento de R$ 486.131,70. 

As instituições que, durante o ano de 2015, estiveram como 

parceiras do Fundo Ver-O-Sol na execução do Programa de 

Inclusão Digital foram o Centro Universitário do Estado do Pará 

(Cesupa), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

(Senat) e a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). 

Com a parceria dessas instituições foram realizados, em seus 

laboratórios, cursos de informática básica e avançada.

Nesse sentido, para coroar os cursos e oficinas ofertados 

pelos diversos programas do Ver-O-Sol (como arranjos florais, 

bijuteria, bolos artísticos, cabeleireiro, corte e costura, culinária 

paraense, doces e salgados, garçom, manicure, maquiagem, 

panificação, serigrafia, entre outros) foram realizados, em 

2015, cinco grandes eventos de entrega de certificados, que 

contemplaram mais de 7.600 alunos. 

 Para 2016, diante do grande sucesso dos cursos de infor-

mática básica e avançada, que beneficiaram cerca de 5.840 

pessoas, articula-se a formalização de novos convênios que 

possibilitem a promoção de cursos específicos de capacitação 

de mão de obra para o mercado de trabalho.

No que concerne ao Restaurante Popular de Belém, ad-

ministrado pelo Fundo Ver-O-Sol, são servidas mil refeições 
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Médicos canadenses visitam a 
Unidade de Saúde do Combu 

Unidade do Telégrafo oferece pré-natal

Assistência médica domiciliar

Casa da Mulher - Cidade Velha
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Saúde é vida. E é o primeiro dos três S que concen-

tram  os investimentos da Prefeitura, aqui em ações 

direcionadas para modernizar a rede de atendimento 

em Saúde e  Assistência Social.

Em 2015, onze Unidades Básicas de Saúde foram re-

formadas, sendo cinco Unidades Municipais de Saúde 

e seis Estratégias Saúde da Família, elevando pra 37 o 

número de unidades modernizadas nos últimos 3 anos 

e garantindo melhor atendimento à população. 

E o Hospital Pronto Socorro, quase totalmente destru-

ído por um incêndo, foi reconstruído integralmente e 

ampliado. Da parte hidráulica ao forro, passando pelo 

sistema elétrico e de lógica. O novo prédio está pronto 

com 220 leitos, três salas de cirurgia e o que há de mais 

moderno em equipamentos.

Investimentos que ajudam a consolidar um novo mode-

lo de atendimento em Saúde. 

Novo Centro 
de Zoonoses

Moradores 
recebem 
documentos

Ação de saúde 
nos bairros da cidade

Novos equipamentos 
hospitalares

Combate à 
dengue

Veículos novos para 
área de saúde
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Saneamento e Gestão
Ambiental
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Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Atualmente, no antigo 

lixão estão sendo realizados trabalhos de controle do passivo 

ambiental e a operação do Centro de Triagem, com a manu-

tenção da atividade dos catadores devidamente habilitados 

para o serviço.

Para o abastecimento de água e esgotamento sanitário 

em Belém, a Prefeitura executou várias intervenções visando 

à normalização do sistema, como a reativação de poços de-

sativados no Distrito de Icoaraci e o aumento da produção 

de água em 250m³/hm, por meio da implantação de poço 

profundo. Houve, ainda, a ativação de 400 metros da malha 

de rede tronco implantada em 2007, resolvendo com isso o 

problema da constante falta d’água na área central do distrito.

Para o Distrito Administrativo do Outeiro, foi solicitada ao 

Ministério das Cidades a habilitação de projetos de abasteci-

mento de água do bairro do Fidelis e da Ilha de Cotijuba, no 

valor de R$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos 

mil reais). A Prefeitura de Belém aguarda autorização para a 

implantação dos projetos.

Para 2016, os desafios assumidos pela gestão municipal na 

área de saneamento são a readequação do Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Belém; recons-

trução da cadeia de produção de reciclagem dos resíduos, com 

inclusão socio produtiva dos catadores; recuperação ambiental 

do lixão do Aurá; execução dos projetos de microdrenagem 

e pavimentação de 80 quilômetros de vias urbanas; plano de 

ampliação de acessibilidade dos logradouros nos bairros, em 

se tratando de sistema viário, com obras de pavimentação, 

meio-fio e calçada; e readequação da legislação de lançamento 

de esgoto domiciliar tratado no sistema de drenagem urbana.

Sob a responsabilidade da Agência Reguladora Municipal 

de Água e Esgoto de Belém (Amae), a Prefeitura de Belém deu 

cumprimento, em 2015, às políticas e ações voltadas para o 

planejamento, regulação, controle e fiscalização dos sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário do município. 

Entre as ações e atividades da autarquia, destacam-se 

a atualização dos dados nacionais e de Belém, indicadores 

de saneamento, água, esgoto e resíduos sólidos; elaboração 

de projeto para 200 Sistemas de Abastecimento de Água de 

Chuvas nas ilhas (Saacs) e realização de formação pedagógica 

e ambiental, em parceria com a Vigilância Sanitária/Sesma, 

para a instrumentalização de profissionais que atuarão na 

comunidade da Ilha de Várzea – Aurá, integrante do Programa 

Cuida Belém - Ilhas, para orientar os usuários beneficiados 

pelos Sistemas de Abastecimento de Água de Chuvas sobre 

a utilização correta do equipamento.

A política de saneamento ambiental envolve ações de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, macro e 

microdrenagem urbana e gestão dos resíduos sólidos, com o 

objetivo de assegurar os direitos fundamentais de acesso à 

água e a um ambiente saudável, diminuindo os riscos à saúde, 

com garantia de controle social.

Para promover infraestrutura adequada em saneamento 

ambiental, em 2015, a Prefeitura de Belém avançou na im-

plantação das etapas do Programa de Macrodrenagem da 

Bacia da Estrada Nova (Promaben) com a macrodrenagem 

das sub-bacias 03 e 04 a partir da construção de galerias em 

concreto na Av. Bernardo Sayão e serviços complementares 

de pavimentação na área de intervenção e de dragagem e 

retificação do canal da Av. Bernardo Sayão, com a confecção 

e assentamento de aduelas (galerias em concreto armado).

No sistema de drenagem de águas pluviais, foram recupe-

radas e modernizadas 33 comportas dos canais da Tamandaré, 

Reduto, Doca e Una, sendo no total 25 comportas automati-

zadas, 18 no Canal do Una e sete no Canal do Jacaré; e oito 

manuais, das quais seis no Canal da Doca e duas no Canal do 

Reduto. Há ainda 10 comportas tipo “stop lock”, sendo cinco 

no Canal da Tamandaré e cinco no Canal da Bernardo Sayão.

Como parte das operações de manutenção do sistema de 

drenagem, os serviços de pavimentação de vias e de constru-

ção de pontes e passarelas integram a rotina de ampliação, 

revestimento ou recapeamento da malha viária. No Distrito 

Administrativo de Icoaraci (Daico) e no bairro do Tenoné, as 

obras iniciadas em 2014 melhoraram a qualidade de vida dos 

moradores das áreas recuperadas com serviços de pavimen-

tação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), 

drenagem profunda, meio-fio com linha d’água, drenagem 

auxiliar, sinalização horizontal e vertical, ciclofaixas, construção 

de passeios em concreto e ponte de madeira para passagem 

de veículos.

Nos Lotes I (áreas centrais de Belém e Distrito Adminis-

trativo de Mosqueiro) e II (Distrito Administrativo de Icoaraci, 

Outeiro e conjuntos habitacionais ao longo da Av. Júlio César 

e Av. Augusto Montenegro e seu entorno), foram executados 

serviços de pavimentação, recapeamento, drenagem pluvial, 

meio-fio com linha d’água, calçadas em concreto simples e 

sinalização horizontal e vertical. Os bairros beneficiados pelos 

serviços foram Cremação, Marco, Batista Campos, Guamá, 

Sacramenta, Nazaré, Umarizal, Telégrafo, Pedreira, Jurunas, 

Marambaia, Terra Firme, Val-de-Cans, Tapanã e Maracangalha.

A manutenção e conservação das vias, ou operação 

tapa-buraco como são comumente conhecidas, referem-se a 

serviços diários de restauro do dano causado ao pavimento 

com o preenchimento das áreas danificadas com Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) ou Pré- Misturado a 

Quente (PMQ). 

Paralelamente a essas operações, no ano de 2015 foram 

construídas e recuperadas pontes e passarelas provisórias em 

madeira localizadas em áreas periféricas, o que garantiu melhor 

acessibilidade da população aos serviços essenciais, tais como 

coleta de lixo, resgate médico, bombeiros e policiamento.

A questão da limpeza urbana é encarada pela gestão 

municipal como vetor de saúde pública, com vistas a evitar a 

transmissão de diversas doenças causadas pela destinação e 

disposição inadequada dos resíduos, entre elas a leptospirose, 

febre tifóide, dengue, giardíase e febre amarela. Neste sentido, 

a coleta de lixo domiciliar em Belém obedece a 108 roteiros 

em dias alternados que contam com um total de 46 caminhões 

equipados com coletor-compactador, atendendo 85% da po-

pulação por meio do sistema de coleta de resíduos sólidos.

A coleta seletiva em Belém já é realidade e ocorre em 

diversos roteiros no bairro de Nazaré, com ampliação prevista 

para 2016, após o término das obras do Centro de Triagem. 

Também foram instalados ecopontos em logradouros públicos 

e em prédios públicos sob a responsabilidade da PMB. 

Os resíduos da coleta seletiva têm como destino final o 

Centro de Triagem de Materiais Recicláveis para Catadores 

do Aurá, que começou a ser construído em 2014. Após a 

conclusão da obra, prevista para o inicio de 2016, o centro 

funcionará com galpão de triagem para a seleção e separa-

ção de materiais recicláveis de acordo com sua classificação 

(papel, vidro, plástico, metais e outros); bloco administrativo 

com banheiros, vestiários, ambulatório, refeitório e cozinha; e 

bloco de estocagem com baias específicas para cada tipo de 

material. Atualmente, 99% da obras estão concluídas.

Os resíduos sólidos não utilizados pela coleta seletiva 

são encaminhados para o novo aterro sanitário localizado 

no município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém 

(RMB), administrado pela iniciativa privada e que atende aos 

critérios ambientais estabelecidos pela Lei Federal nº 12.305 – 
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Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova.
Timbiras concluida
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Pavimentação da Passagem
Leal Martins - Terra Firme

Pavimentação da Avenida
Soledade - Icoaraci

Pavimentação do Conjunto
da Cohab - Icoaraci

Revitalização 
de calçadas em 

IcoaraciPavimentação Residencial Aldo
Almeira - Tapanã

 A Amae realizará também pesquisa e estudo de legislações 

para os serviços de coleta, transporte e destinação do lodo de 

caminhões limpa fossa; elaboração de projeto alternativo de 

abastecimento de água para a Unidade Pedagógica Nossa 

Senhora dos Navegantes – Aurá; elaboração e aprovação do 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário de Belém (PMSB) e apresentação 

de relatório sobre drenagem, que irá complementar o Código 

de Posturas do Município de Belém.

Na área de regulação técnica, estiveram entre as principais 

atividades da Amae, no ano de 2015, o levantamento de dados 

referentes ao faturamento e arrecadação junto à contabilidade 

da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa); diiretrizes 

para elaboração da revisão tarifária da Cosanpa, com definição 

das tarifas e levantamento das tarifas vigentes em concessio-

nárias de serviços públicos municipais; integração entre os 

sistemas de fiscalização e acompanhamento da Amae e os 

sistemas contábeis da Cosanpa; estrutura de informações de 

receita, despesa e investimentos para reajuste anual; análise e 

levantamento dos principais indicadores de saneamento básico, 

segundo banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento (SNIS), Ministério das Cidades e IBGE; e 

levantamento de indicadores econômicos de água e esgoto.

Com vistas ao melhor desempenho da equipe técnica 

da Amae na execução das atividades do órgão, a autarquia 

promoveu treinamento no Tribunal de Contas do Município 

(TCM); capacitação de servidores em diversos cursos específicos 

nas áreas de maior interesse da Amae, na Escola de Gestão 

Municipal; além de realizar o controle bimestral de conferên-

cia patrimonial com a finalidade de manter as informações 

atualizadas no Sistema de Gestão Integrada de Informações 

Governamentais-GiiG.

Por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sem-

ma), a Prefeitura de Belém evidencia o compromisso com 

políticas públicas que beneficiem as pessoas e o meio ambiente, 

especificamente nas áreas de controle ambiental; educação 

ambiental; manutenção, ampliação e revitalização de áreas 

verdes em logradouros públicos e vias urbanas; planejamento 

e execução de projetos de paisagismo; e manutenção e gestão 

de áreas protegidas.

Para fazer frente ao desafio da arborização urbana assu-

mido pela atual gestão municipal, a Semma deu início, em 

2015, ao programa de plantio de novas árvores na área urbana 

do município chegando ao total de 404 arbóreas, sendo 232 

mangueiras e 172 mudas de outras espécies. A continuidade 

do programa de arborização é garantida pela Semma, com 

a produção de espécies de mudas de plantas ornamentais, 

arbóreas e palmáceas (palmeiras, açaizeiros, etc.) que, no ano 

de 2015, foi de 119.278 mudas. Em educação ambiental, a 

Semma realizou 156 ações preventivas de preservação do 

meio ambiente, tanto no espaço urbano, como também no 

contexto das programações efetivadas no Bosque Rodrigues 

Alves, no município de Belém.

A Semma também desenvolveu ações de controle am-

biental, tais como licenciamento ambiental (licença prévia, 

licença instalação, licença operacional ambiental, além da 

licença especial de fonte sonora); monitoramento e fiscaliza-

ção de empresas e solucionamento de infrações ambientais 

protocoladas no órgão ambiental. Para 2016, a Semma projeta 

intensificar a arborização na capital, tanto com as ações que já 

desenvolve com o plantio de árvores urbanas e ornamentais, 

como pelas parcerias com entidades e instituições, buscando 

fortalecer as políticas ambientais que impactam na qualidade 

de vida das pessoas. Entre os principais desafios da gestão 

ambiental para o próximo exercício, está a conclusão do Projeto 

Florir Belém e o início da revitalização do Parque Ambiental 

Gunnar Vingren.
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Obras de canalização na 
Bacia da Estrada Nova
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Obras de saneamento no Tapanã

Saneamento é saúde e qualidade de vida. E o se-

gundo S dos três eixos de investimentos. Por isso 

o setor registrou importantes avanços no ano 

passado, como a retomada das obras do Projeto de Ma-

crodrenagem da Bacia da Estrada Nova e a conclusão 

da urbanização da Rua dos Timbiras. 

Em toda a cidade, dezenas de frentes de trabalho fo-

ram abertas para asfaltamento de vias e implantação 

de redes de drenagem, reduzindo os alagamentos.

O município avançou na consolidação da Política 

de Resíduos Sólidos. O tratamento do lixo mudou 

radicalmente. O lixão a céu aberto foi substituído por 

aterro sanitário adequado às normas técnicas. E os ca-

tadores do Aurá mudaram de vida com a implantação 

da coleta seletiva, iniciada pelo bairro de Nazaré e que 

este ano será ampliada para outros bairros. 

Pavimentação da Rua dos Timbiras

Pavimentação da Vila da Barca

Macrodrenagem da Bernardo Sayão

Mais árvores para a cidade

Coleta Seletiva
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Segurança Municipal



58 59

A Prefeitura de Belém contribui para a prevenção à violência 

e enfrentamento da criminalidade por meio do policiamento 

comunitário, criando territórios de paz e na garantia dos direitos.

Nesse sentido, a Guarda Municipal de Belém (GMB) atuou, 

em 2015, com rondas 24 horas; rondas periódicas comunitárias 

e escolares; na segurança permanente dos logradouros e prédios 

públicos de responsabilidade do município; na segurança do 

Executivo Municipal; na proteção de áreas ambientais; nos 

eventos sociais, educacionais e culturais de grande público; e, 

quando solicitada, nos eventos de âmbito estadual e federal. 

Participou também das ações de segurança em parceria com 

a Polícia Militar do Estado do Pará, Polícia Civil, Polícia Rodo-

viária Federal, Polícia Federal e outras instâncias de controle, 

monitoramento, intervenção, enfrentamento e prevenção da 

violência.

Em 2015, o município de Belém aderiu ao programa “Crack 

é Possível Vencer”, do Ministério da Justiça, através do qual 

atua no enfrentamento e prevenção ao uso de drogas no bairro 

do Barreiro, de forma articulada com a Secretaria de Estado 

de Segurança Pública e Defesa Social.

A partir do Programa “Crack é Possível Vencer”, 20 câmeras 

de videomonitoramento estão em funcionamento no bairro do 

Barreiro e outras 16 câmeras estão em fase de implantação 

para atender os bairros da Terra Firme e Guamá. 

Em outra ação desenvolvida em conjunto com o Governo 

do Estado, o município implantou o ProPaz Belém, que atua 

em ações comunitárias de segurança pública.

Atualmente, dos 1.191 guardas municipais de Belém, 85% 

atuam diretamente nos logradouros, prédios públicos e em 

eventos sociais e culturais. Em 2013, o contingente cobria 68 

espaços públicos, passando para 127, em 2014, e atingindo, 

até novembro de 2015, 157 espaços. Um aumento de 130% 

se comparado ao quantitativo de 2013.

A Guarda Municipal de Belém atua no atendimento às 

ocorrências a partir do trabalho preventivo integrado aos órgãos 

municipais, estaduais e demais entes da segurança pública. 

No que se refere à prevenção e combate à violência e 

segurança cidadã, a Guarda mantém o projeto social “Anjos 

da Guarda”, que atende crianças e adolescentes na faixa etária 

de 7 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade e risco social.

Atualmente, o projeto se desenvolve em dois polos de 

atendimento, sendo um para os bairros do Tapanã, Pratinha 

I e II e Icoaraci, e outro na sede da GMB. No ano de 2015, 

foram realizadas 13 ações envolvendo o corpo técnico das 

unidades escolares, pais e alunos, em atividades de cidadania, 

civismo, arte, música, dança, dinâmicas de grupo e esporte, 

envolvendo, ao todo, 260 alunos.

A partir do Programa Nacional de Segurança Pública e 

Cidadania (Pronasci), a GMB promove a qualificação pro-

fissional dos servidores, com capacitação e valorização do 

efetivo na garantia da manutenção e ampliação dos serviços 

prestados à sociedade. 

Dessa forma, até outubro de 2015, 317 guardas par-

ticiparam de formação continuada; 383 fizeram cursos de 

Perícia em Local de Crime Integrado com Balística; Laboratório 

e Papiloscopia;  Adestramento de Cães, Defesa Pessoal; Moto 

Patrulhamento; Abordagem a Pessoas em Situação de Risco; 

Espanhol e Auditoria na Administração Pública. Ao todo, fo-

ram qualificados aproximadamente 60% do efetivo da GMB 

durante 2015.

Dentre todos os cursos promovidos, destaca-se o Curso 

de Aperfeiçoamento e Treinamento Técnico ao Porte de Arma, 

cumprindo as determinações do Estatuto do Desarmamento. 

Atualmente, 75% do efetivo da GMB possui porte de arma 

devidamente regularizado.

Como atividade integrante do Pronasci e em parceira com 

órgãos da esfera municipal e estadual, foi implantado, em 2015, 

o Gabinete de Gestão Integrada (GGIM) com o objetivo de unir 

as ações de segurança preventiva, serviços de cidadania e de 

atendimento das demandas básicas do cidadão. A principal 

ferramenta é a realização de fóruns comunitários com ações 

de prevenção à criminalidade e de solução de conflitos que 

incidem em casos de violência na comunidade.

A GMB implantou na comunidade da Vila da Barca, bairro 

do Telégrafo, a primeira Unidade Pacificadora do município, 

sendo destacado um Grupamento de Ação Tática (GAT) para 

cobrir o local, objetivando prover segurança à comunidade local 

e reduzir a violência na área e entorno. A unidade promove 

também ações de natureza social de caráter preventivo, por 

meio do fortalecimento dos laços comunitários e apoio às 

famílias com estratégias de ordenamento social e repressão 

qualificada.

Outro importante fator que contribuiu para a diminuição 

dos índices de violência e melhoria da sensação/percepção 

em Belém em 2015, foram os novos 1.687 pontos de ilumi-

nação pública colocados em vias dos bairros do Telégrafo, 

Jurunas, Pedreira, São Brás, Marco, Umarizal e Nazaré; além 

da substituição e manutenção de 29.605 luminárias amarelas 

por lâmpadas brancas, mais econômicas e de cobertura de 

luminescência, nos Distritos Administrativos de Outeiro (Daout) 

e Mosqueiro (Damos), e nos bairros do Guamá, Marambaia, 

Cidade Velha, Campina, Reduto e Batista Campos.
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Segurança. O terceiro S que concentra os investi-

mentos municipais representa para a população a 

possibilidade de ir e voltar, de repouso tranquilo e 

lazer despreocupado. E na área da Segurança Municipal 

a Prefeitura trabalha na prevenção e garantia de direitos. 

A Guarda Municipal atua na cobertura de 157 espaços 

públicos, na proteção dos prédios da administração muni-

cipal, em rondas nas escolas e comunidade es em grandes 

eventos.

Mas a Prefeitura foi além e implantou a primeira 

Unidade Pacificadora do município na comunidade de 

Vila da Barca, no Telégrafo, que trabalha para reduzir a 

violência no bairro com ações de caráter comunitário e 

preventivo.
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Desenvolvimento Econômico 
e Plano Turístico
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A Prefeitura de Belém, em 2015, realizou ações e projetos 

de apoio e fomento à geração de emprego, trabalho e renda à 

população belenense, sobretudo através da Secretaria Muni-

cipal de Economia (Secon). A competência da Secon envolve 

planejamento, execução, coordenação, controle e avaliação das 

atividades voltadas para o fortalecimento e desenvolvimento 

do Sistema Municipal de Abastecimento; fomento e apoio às 

atividades dos setores produtivos primários, secundários e 

terciários dos poderes públicos. Trata, ainda, da administração 

da postura econômica da cidade e do gerenciamento dos 

meios para a consecução dos seus objetivos.

A visão de futuro que nesta década está em pauta para 

a gestão pública do município de Belém, e que vem sendo 

construída nos seus fóruns e instrumentos de planejamento, 

a exemplo do PPA 2014-2017, foca na organização da cidade 

de Belém para além dos seus 400 anos. Nesse sentido, o 

Governo Municipal, pactuado com a sociedade, incluiu no PPA 

vigente programas, projetos, objetivos e metas que propiciam 

a reconstrução da cidade rumo ao desenvolvimento susten-

tável, fomentando o desenvolvimento de políticas públicas 

que garantam a multissetorialidade e a transversalidade, que 

interagem na execução orçamentária, financeira e nas iniciativas 

visando a melhoria de vida da população.

 
Ações de desenvolvimento 
econômico em 2015

Além de planejar e executar as atividades do poder 

municipal voltadas para a economia do município, a Secon 

administra o sistema de abastecimento de feiras, mercados e 

portos, inclusive o licenciamento e controle do comércio em 

vias e logradouros públicos e a propaganda comercial em 

ambientes externos.

Na área de incentivo à geração de trabalho e renda, a Secon 

desenvolve ações de qualificação social e profissional voltadas 

para o empreendedorismo, atingindo feirantes e ambulantes e 

populações alvos de ações de inclusão social; elabora projetos 

socioeconômicos e de apoio técnico para a captação de recur-

sos externos de financiamento nas áreas de pesca artesanal, 

agricultura familiar e pequenos empreendimentos; e presta 

assistência técnica (administrativa, econômica e contábil) aos 

empreendedores.

Vislumbra, ainda, o mercado de trabalho regional com foco 

na Região Metropolitana de Belém e suas particularidades e 

as possibilidades de vagas de emprego. O Portal do Trabalha-

dor cumpre um importante papel socioeconômico, firmando 

parcerias com órgãos públicos e empresas privadas a fim de 

oferecer à população um serviço de qualidade como a emissão 

de seguro-desemprego, da Carteira de Trabalho, intermediação 

de mão de obra e capacitação profissional e social.

A Secon também atua na fiscalização do comércio informal, 

bem como na publicidade em vias públicas e a obediência 

bancária ao tempo de espera nas filas, cumprindo legislação 

pertinente – Leis N.º 7.056/77 e 7.862/ 97, que tratam dos 

logradouros públicos, e 8.106/01, da publicidade.

Em ações voltadas para feiras, mercados e portos públi-

cos, planeja, organiza, coordena e fiscaliza as atividades de 

abastecimento do município, como determina a legislação 

- Decretos 26.579/94, que dispõe sobre as feiras, 26.580/94, 

dos mercados e hortifrutigranjeiros, e 39.326/01, que trata 

do complexo do Ver-o-Peso.

A Secretaria promove, ainda, capacitações técnicas para 

cultivo em pequenos espaços, em parceria com a Universidade 

Federal Rural da Amazônia (UFRA).

Tem como método de organização o planejamento de 

ações com o objetivo de fortalecer e desenvolver a economia 

no município de Belém. Com essa determinação, a Secon 

promove ações e projetos de apoio e fomento à produção e 

à geração de emprego e renda à população nos programas 

Desenvolvimento Econômico Sustentável e Modelo Econômico 

para Belém.

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Geração de trabalho e inclusão 
produtiva

O Programa Desenvolvimento Econômico Sustentável, que 

tem como objetivo primeiro fomentar a geração do trabalho, 

emprego e renda e inclusão produtiva, mantém o Portal do 

Trabalhador que, em 2015, fez 39.550 atendimentos diversos 

e garantiu 1.284 colocações em postos de trabalho.

O Portal do Trabalhador, que integra o Sistema Nacional de 

Emprego (SINE), garantiu 1.328 encaminhamentos, 24.745 

atendimentos, 6.204 emissões de seguro-desemprego, 7.873 

emissões de Carteiras de Trabalho e mil vagas em cursos diversos 

para os jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social.

Em 2015, o Governo Municipal garantiu a reestruturação 

física e profissional do Portal do Trabalhador, proporcionando 

acessibilidade às pessoas com deficiência. Já o Programa Viver 

Belém atuou no fortalecimento de contratações e da empre-

gabilidade e na celebração de convênios com entidades no 

programa Minha Casa, Minha Vida.

Foi, ainda, constituída a Comissão Municipal de Emprego. 

Em 2015, a Secon procurou firmar colaborações. Na execução 

do Programa Desenvolvimento Econômico Sustentável, garantiu 

parceiros como o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a 

Caixa Econômica Federal e o Serviço Social do Transporte e 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), 

além de instituições da própria Prefeitura de Belém, como a 

Secretaria Municipal de Habitação.  

No ano de 2015, com a materialização da crise econômica 

no Brasil e a necessidade de contenção de despesas, ações 

foram priorizadas. Mesmo assim, as metas da Secon para 

fomento e geração do trabalho, emprego e renda e inclusão 

produtiva foram 100% alcançadas. 

Reordenamento e Modernização
 O segundo objetivo do Programa Desenvolvimento Sus-

tentável é promover o reordenamento e modernizar o sistema 

de abastecimento e distribuição da produção local. Foram 

garantidos, em 2015, a assinatura de termo de cooperação 

técnica entre a Secon e a Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (Emater) e a elaboração dos projetos “Estru-

turação Física, Econômica e Jurídica do Portal da Amazônia”, 

“Novo Complexo de São Brás, Ecomercado e Polo Moveleiro”, 

“Primeiro Festival do Produto Orgânico”, “Belém 400 Anos ao 

Encontro com seu Futuro” e “Festival do Açaí Sabor Belém”.

A fiscalização foi uma das prioridades da Secon em 2015. 

Com o apoio da Federação das Cooperativas da Agricultura 

Familiar do Estado do Pará (Fecaf), a Secon promoveu ações 

em toda a cidade.

Foi realizado o Primeiro Fórum Econômico do Açaí do Muni-

cípio de Belém e concluída a pesquisa que visa a reorganização 

da Marina Pública de Belém. O plano de reorganização da 

Marina Pública de Belém objetiva entregar para a população 

da cidade um novo espaço de esporte, lazer e entretenimento.

Os 264 equipamentos existentes no espaço, entre lanchas, 

veleiros, barcos regionais e jet-skis, foram todos cadastrados 

e monitorados pela Secon, que emitirá aos proprietários um 

Documento de Arrecadação Municipal (DAM), que será rein-

vestido na própria manutenção da área.

O complexo da Marina Pública corresponde a uma área 

de cerca de 42.250 metros quadrados. No espaço, já estão 

instalados o Projeto de Saneamento da Bacia da Estrada Nova 

(Promaben) e a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), 

que oferece, gratuitamente, aulas de natação e hidroginástica 

à população.

Com foco nas parcerias, as secretarias municipais de Ur-

banismo (Seurb) e Saneamento (Sesan) também se integram 

ao projeto, atuando na melhoria da iluminação do complexo 

e manutenção da limpeza.

O projeto para o local prevê, ainda, a construção de um 

posto para abrigar as lanchas da Guarda Municipal de Belém 

(GBel) e da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), facilitando 

a acessibilidade às ilhas.

No ano que se encerrou, a Secon atuou, ainda, no monito-

ramento de postos e vias, com equipes volantes no Portal da 

Amazônia, em festividades, posses, no Carnaval, em campanhas, 

nas praças, em jogos de futebol e outros locais e atividades.

Espaço público e eventos
Foi positivo, em 2015, o saldo do terceiro objetivo do 

Programa Desenvolvimento Econômico Sustentável: promover 

o ordenamento, acompanhamento e fiscalização do uso do 

espaço público e eventos.

A Secon atuou no controle do abastecimento e no monito-

ramento de 57 complexos, feiras, mercados e hortomercados e 

portos. E garantiu o ordenamento de cinco agentes informais 

cadastrados na Galeria 28, Galeria Globo, Pórtico Metrópole, 

Shopping Popular João Alfredo e Marina Pública. Houve, ainda, 

11 inspeções, atingindo os mercados do Telégrafo, Juruninha, 

de Icoaraci, da Farinha (no Guamá), da Sacramenta, da Terra 

Firme e do Benguí; as feiras Tancredo Neves, da Cremação, 

Teófilo Condurú e do Benguí; e o Portal do Trabalhador.

Estão em execução 41 estudos técnicos, com elaboração de 

layout, para a Galeria 28, a Galeria Globo, o Shopping Pórtico 

Metrópole, o Shopping Popular João Alfredo e a Marina Pública. 

E foram produzidos pareceres técnicos de licenciamento para 

Food Trucks e para a Biblioteca da Secon.
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Agricultura familiar
Promover o desenvolvimento agroambiental sustentável 

em todo o segmento rural com ênfase na agricultura familiar 

em toda a região insular e continental de Belém é o quarto 

objetivo do Programa Desenvolvimento Econômico Sustentável.

Em parceria com a Seurb, teve início a implantação do 

Programa Municipal de Qualificação Profissional Democrá-

tico e Inclusivo, que garantiu consultas e a participação de 

empregador e empregado no estabelecimento das relações 

de empregabilidade. Duas mil pessoas foram atingidas.

Em 2015, esse programa voltou a atenção para o moni-

toramento do abastecimento de estabelecimentos públicos 

e ações de capacitação, assistência técnica e assessoramento 

administrativo e jurídico aos setores da agricultura familiar e 

organizações de pescadores artesanais e pequenos empre-

endedores. 

MODELO ECONÔMICO PARA BELÉM
 As ações nesta área merecem destaque em função da 

importância para a cidade e pelo resgate socioeconômico e 

cultural proporcionado. São ainda ações de caráter prioritário 

para a gestão e a sociedade.

Crescimento socioeconômico
 A Prefeitura de Belém vem desenhando, construindo e 

estruturando um modelo econômico capaz de garantir o cresci-

mento socioeconômico do município, incorporando tecnologia e 

inovação. Objetiva-se marcar o modelo econômico do município 

com estruturas físicas e culturais baseadas na sustentabilidade.  

As iniciativas previstas ou em desenvolvimento beneficiarão 

o Complexo do Jurunas, as Galerias do Centro Comercial, 

a Feira de Santa Luzia, o Porto do Açaí e o Aterro Sanitário 

e garantirão o Plano de Regularização. Mais que obras em 

estruturas físicas, essas ações representam resgate histórico 

e cultural para o povo belenense.

O segundo objetivo do Programa Modelo Econômico 

para Belém é decisivo nesse sentido: estruturar um modelo 

econômico capaz de garantir o crescimento socioeconômico 

do município, incorporando tecnologia e inovação. Estão em 

execução ações da maior importância para a cidade, como a 

que prevê a extinção de lixões e criação de aterros sanitários. A 

iniciativa, que está também cadastrando os catadores, atende 

às exigências da Lei Federal 12.305.

Está em execução, ainda o Plano de Regularização do 

Projeto de Assentamento “Elizabeth Teixeira”, localizado no 

distrito de Mosqueiro.

 

Fonte: SEGEP/SEURB/SECON (1) Obra Programada Belém 400         (2) Obras em parceria com SEURB/FVOS

ESPAÇO  VALOR DA OBRA R$  SITUAÇÃO

Mercado de Santa Luzia (1)  2.653.910,41  Início da obra em Novembro

Porto do Açaí (1)  4.292.917,95  Início da obra em Novembro

Complexo do Jurunas (1)  9.848.573,93  Processo de licitação concluído

Complexo do Ver-o-Peso (1)  14.000.000,00  Projetos em Elaboração

Mercado Juruninha (2)  149.361,00  Término em Dezembro

Mercado do Telégrafo (2)  149.561,07  Término em Dezembro

Portal do Trabalhador (2)  148.247,24  Término em Dezembro

TOTAL  31.242.571,24

APREENSÕES
 A Secon faz o acompanhamento do ordenamento de 

agentes informais cadastrados em vias públicas (Galeria 28, 

Galeria Globo, Pórtico Metrópole, Shopping Popular João Al-

fredo e Marina Pública - antigo Iate Clube). Em 2015, houve 

362 apreensões, assim distribuídas: cinco em janeiro, 30 em 

fevereiro, 25 em março, 15 em abril, 40 em maio, 60 em junho, 

35 em julho, 45 em agosto, 32 em setembro, 65 em outubro 

e dez em novembro.

 Em 2015, a Secon contabilizou 12 boxes de venda de açaí 

adequados à legislação, o que é uma excelente notícia para a 

cidade. Há um boxe certificado no Complexo do Guamá, um 

no Mercado de São Brás, um no Mercado do Juruninha, um 

na Feira da Augusto Correa, dois na Feira da Cabanagem, um 

na Feira da Pedreira, um na Feira do Barreiro, três na Feira do 

Telégrafo e um na Feira da Marambaia. 

DESAFIOS
O plano da Secon para o ano de 2016 representa o com-

promisso da Prefeitura Municipal de Belém de resgatar o que a 

economia tradicional do desenvolvimento moderno descartou: 

a criatividade da população.

As tecnologias sociais produzidas pela imensa criatividade 

do belenense tornaram-se realidade e suscitaram parcerias. 

No entanto, essas tecnologias ainda carecem de apoio do 

Estado brasileiro. Essa nova economia vem crescendo graças 

à sociedade, ao conhecimento e às novas tecnologias. É a 

dimensão simbólica da produção humana que passa a ser 

elemento fundamental na definição do preço desses novos 

bens e serviços, construindo novas formas de gestão.

No que se refere à questão do turismo, a Belemtur mantém 

o Programa Desenvolvimento Econômico Sustentável, que 

promove, entre outras ações, o Receptivo de Navios Cruzeiros. 

A ação, que se iniciou em outubro de 2014, foi até maio de 

2015. Nesta temporada, aos passageiros dos cruzeiros que 

desembarcaram em Belém foi oferecido um roteiro de visitação 

aos pontos turísticos da cidade.

Os turistas foram recepcionados com show de carimbó e 

ganharam sachês, biscoitos regionais e cartões postais, resul-

tado de uma parceria da Belemtur com a Secretaria de Estado 

de Turismo (Setur). Foram recepcionados turistas alemães, fran-

ceses, asiáticos e dos Estados Unidos, que desembarcaram na 

Estação das Docas.

 

CADASTUR
 A Belemtur firmou acordo de cooperação técnica com a 

Setur para ter acesso ao Cadastramento de Equipamentos 

e Serviços Turísticos (Cadastur), mantido pelo Ministério do 

Turismo (MTur). Cadastur é o sistema de cadastro de pessoas 

físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo. É executado 

pelo MTur, em parceria com os órgãos oficiais de turismo dos 

26 Estados e Distrito Federal. O sistema permite o acesso a 

diferentes dados sobre os prestadores de serviços turísticos, 

como bares, hotéis, cooperativas de táxi, agências de viagens, 

guias turísticos e outros. Em 2015, a Belemtur fechou o cadas-

tramento, previsto para 2017, com 352 equipamentos turísticos.

 Com vistas à elaboração de um plano de marketing, a 

Belemtur está produzindo o Inventário Turístico de Belém. Em 

2015, apesar dos recursos financeiros limitados, a Belemtur 

conseguiu produzir materiais gráficos e mapas e promover 

ações pontuais, tipo flash mob, site na internet, parcerias e 

outros.

CENTROS DE ATENDIMENTO A  
TURISTAS

A Belemtur mantém Centros de Atendimento a Turistas 

na ilha de Mosqueiro, em parceria com a Agência Distri-

tal de Mosqueiro, e no Hangar Centro de Convenções da 

Amazônia.

O turismo de negócios, hoje, traz um retorno fantástico 

de visitantes. Segundo o Convention Bureau, órgão respon-

sável pela captação de eventos de negócios para Belém e 

com o qual a Belemtur mantém convênio, só o encontro 

da área de segurança municipal trouxe para Belém cerca 

de 5.000 profissionais. Foram investidos R$ 19 mil para 

captação, com retorno de cerca de R$ 15 milhões, consi-

derando a movimentação dos participantes no município e 

o registro de pessoas de outros estados, trabalhando aqui 

toda cadeia produtiva do turismo.

 Em 2015, a Belemtur começou a trabalhar, em par-
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Belém eleita a cidade Criativa da Gastronomia
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ceria com a Setur, na construção do Inventário da Oferta 

Turística e já concluiu 80% do trabalho, faltando apenas 

o levantamento da área insular da cidade.

 Em colaboração com a Companhia de Informática do 

Município de Belém (Cinbesa), foi criado o Aplicativo Turístico 

destinado a facilitar a locomoção de turistas pela cidade e 

melhorar o acesso a informações sobre a gastronomia, ruas, 

pontos turísticos e história da cidade. Este aplicativo já está 

disponível para download na loja de aplicativos do sistema 

Android e brevemente estará na de IOS.

 Uma parceria entre a Belemtur e a Secretaria Municipal de 

Educação (Semec) garantiu a execução do projeto Turismo na 

Escola, que obteve excelentes resultados em 2015. O projeto 

propõe a criação de uma nova grade curricular no 6º ano do 

ensino fundamental, priorizando o aprendizado das raízes locais, 

da cultura, da religião, do patrimônio, enfim, de conhecimentos 

que proporcionem a apropriação da história da cidade.

O projeto tem o objetivo de garantir a valorização do muni-

cípio, partindo do princípio de que, aprendendo e entendendo 

melhor a cidade, as crianças passem a gostar mais dela e de 

seu povo, cuidando com mais carinho do lugar onde moram. 

Acompanhados por professores e de guias de turismo, alu-

nos fizeram tours pela cidade. A Prefeitura de Belém garantiu 

toda a segurança durante os passeios e o lanche ao final das 

visitações. Em 2015, foram feitas duas visitações por mês a 

partir do segundo semestre.

 Ao longo do primeiro semestre de 2015, foram realizadas 

diversas reuniões visando a implantação do Polo Cerâmico 

do Paracuri, buscando melhorar aquele espaço e potencializar 

os atrativos turísticos de Icoaraci. Foram realizadas obras de 

drenagem e pavimentação das ruas da área. O projeto, que 

vem sendo realizado em parceria com a Secretaria Municipal 

de Habitação (Sehab), está em andamento.

 No projeto Ilhas de Belém, a Belemtur produziu os mapas 

de Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro, a partir dos quais serão 

definidas estratégias de parcerias entre o setor empresarial, 

sobretudo das áreas de transporte e infraestrutura, e o Estado, 

a fim de buscar melhorias para essas áreas para geração de 

emprego e renda para as pessoas que vivem nestes locais e 

outros da cadeia produtiva do turismo.

BELÉM 400 ANOS
Ao longo do ano, foram realizadas inúmeras reuniões vi-

sando a elaboração dos projetos para as comemorações dos 

400 anos de Belém no ano de 2016. A Belemtur desenvolveu 

alguns projetos e apoiou outros, sempre em conjunto com a 

coordenação da programação Belém 400 anos.

 O Amigo do Turista é o maior projeto em execução na 

Belemtur. Em 2015, o orçamento foi de R$ 90 mil.

Na 19ª edição do projeto, durante a Festividade do Círio 

de Nossa Senhora de Nazaré, Belém recebeu cerca de dois 

milhões de romeiros e aproximadamente 84 mil visitantes 

de outros Estados e outros países. Para atendê-los, foram 

capacitados 33 estudantes de Turismo, que foram lotados em 

doze postos de informações turísticas em lugares estratégicos 

definidos em reuniões com a organização da festa do Círio de 

Nazaré. Os turistas obtiveram informações do roteiro turístico 

da capital, incluindo hotéis, bares, restaurantes, gastronomia, 

entre outros. O serviço funcionou de cinco a 15 de outubro e 

a Belemtur investiu cerca de R$ 70 mil.

A Belemtur executou também o projeto Varanda de Nazaré, 

que tem à frente a artista paraense Fafá de Belém. A cantora, 

atriz e empresária traz para assistir à passagem da grandiosa 

procissão do Círio atores, empresários, cantores, jornalistas, 

formadores de opiniões e outros, além de elevar o nome de 

nosso Estado e principalmente de nossa cidade em todo o país. 

Local   Número de Turistas atendidos

Basílica   3.522

Polo Joalheiro   570

Mangal das Garças   1.902

Ver-o-Peso   825

Estação das Docas   937

Terminal Rodoviário   340

Terminal Hidroviário (Setur)   820

Aeroporto (Belemtur)   2.215

Complexo Feliz Luzitânia   749

Ver-o-Rio   200

Palacete Bolonha   275

Hangar   1.600

Total   13.955

ATENDIMENTO A TURISTAS NO PERÍODO DO CÍRIO 
NOS POSTOS DE ATENDIMENTO

Foram atendidos, ainda, 15 mil turistas fora dos postos 

nos dias da Trasladação e do Círio, resultando no atendimento 

total de 28 mil pessoas em trânsito por Belém no ano.

 Em 2015, a Belemtur trabalhou na minuta de criação da 

Secretária Municipal de Turismo, medida considerada necessária 

para ampliar a atuação no setor e garantir mais investimentos.

Ao longo do ano, também promoveu capacitações em 

parceria com a Setur, atendendo os seguintes setores: segurança 

pública, taxistas, garçons, guardas da santa, permissionários 

dos quiosques do Ver-o-Rio, entre outros.

O objetivo é garantir a capacitação continuada dos agentes 

ligados à cadeia produtiva do turismo para que se assegure a 

melhor recepção possível dos visitantes que transitam em Be-

lém. Foram investidos, no ano, R$ 16.200,00 em capacitações.

A Belemtur atuou, ainda, nos projetos de pesquisa dos voos 

Miami/Belém e Belém/Miami e Belém/Lisboa e Lisboa/Belém.

Turistas são 
recepcionados
pela BelémTur
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Entre as atividades com potencial para promover 

o desenvolvimento econômico da cidade, 

destaca-se o turismo. Por isso a Prefeitura atua 

em diversos programas e ações, no turismo receptivo, 

especialmente nos grandes eventos, como o Círio de 

Nazaré, e nos principais pontos turísticos, como o 

Ver-o-Rio, e investe na estruturação do setor, com o 

projeto de criação da Secretaria de Turismo.

Ciente do peso econômico do turismo, a Prefeitura 

busca também a ampliação da visibilidade de Be-

lém e a melhoria constante de seus atrativos.

Em 2015, a Prefeitura festejou, junto com a comu-

nidade, a escolha de Belém, pela Unesco, como 

Cidade Criativa na Gastronomia ,o que certamente 

resultará na atração de um número maior de visi-

tantes. E lançou, dentro dos festejos dos 400 anos 

da cidade, do projeto do novo Ver-o-Peso, que vai 

revitalizar o espaço secular e oferecer a visitantes 

e moradores maior conforto, beleza e segurança.

Projeto Turismo na Escola 
atende estudantes de 

Outeiro

BelémTur Homenageia Guias Turísticos
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Educação, Cultura,
Esporte e Lazer
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Nº UNIDADE ESCOLAR DESCRIÇÃO VALOR LICITADO OBS:
1 E.M. SOLERNO MOREIRA Reforma. 786.488,55 CONCLUÍDO
2 E.M. MONSENHOR J. MARIA AZEVEDO Reforma. 565.585,59 CONCLUÍDO
3 E.M. PAULO FREIRE Reforma e Adequação. 597.149,68 CONCLUÍDO
4 U.P. CARMELÂNDIA Reforma. 81.994,34 CONCLUÍDO
5 U.P. TUCUMAEIRA Reforma. 52.440,28 CONCLUÍDO
6 CRIE Reforma. 564.910,78 CONCLUÍDO
7 U.P. BACABEIRA Reforma do prédio e     
  perfuração de poço artesiano. 144.396,62 CONCLUÍDO
8 U.P. FIDÉLIS Reforma e Construção de    
  torre em concreto armado    
  para caixa d’água. 98.221,30 CONCLUÍDO
9 E.M. AVERTANO ROCHA Reforma. 180.526,88 CONCLUÍDO
10 E.M. REMÍGIO FERNANDEZ Reforma. 476.199,44 CONCLUÍDO
11 UEI ISA CUNHA Reforma. 135.931,25 CONCLUÍDO
12 U.P. JOÃO PAULO II Reforma. 80.804,27 CONCLUÍDO
13 E.M. PALMIRA GABRIEL Reforma. 666.193,42 CONCLUÍDO
14 E.M. PARQUE AMAZÔNIA Serviços de Reforço    
  Estrutural da Escola. 213.400,73 CONCLUÍDO
15 E.M. AMÁLIA PAUMGARTTEN Construção de muro lateral     
  e dos fundos da escola. 116.087,67 CONCLUÍDO
16 UEI NOSSO LAR Reforma de 11 (onze)     
  salas de aula. 149.527,07 CONCLUÍDO
17 UEI GÊNESIS Adequação do prédio e     
  Construção de mureta frontal     
  para funcionamento da UEI. 175.725,14 CONCLUÍDO
18 E. M. EDSON LUIS Reforma e ampliação da escola. 2.452.367,76 EM FASE DE CONCLUSÃO
19 UEI SÃO FRANCISCO Reforma da UEI. 319.958,27 EM FASE DE CONCLUSÃO
20 E.M. HONORATO FILGUEIRAS Reforma do imóvel onde     
  funcionava a escola. 80.443,12 EM EXECUÇÃO
21 E.M. PEDRO DEMO Construção de cobertura da     
  passarela e instalação do padrão de     
  medição trifásico de 125A na escola. 78.773,99 EM EXECUÇÃO
22 UEI ERÊ Reforma e Adaptação do     
  prédio da UEI. 851.964,94 EM EXECUÇÃO
23 UEI SÃO SILVESTRE Reforma e Adaptação da UEI. 1.168.490,32 INÍCIO EM DEZEMBRO/15
24 E.M. ABEL MARTINS Reforma da escola.     
  (Adesão ao Processo 16/2014-SEAD/DGL). 564.404,89 (ADESÃO AO PROCESSO
    16/2014-SEAD/DGL)
    INÍCIO EM JANEIRO/2016
25 E.M. CORDOLINA FONTELLES Reforma da escola. (Adesão ao Processo    
  16/2014-SEAD/DGL). 20.039,76
26 E.M. DONATILA LOPES Reforma da escola. (Adesão ao Processo     
  16/2014-SEAD/DGL). 50.776,04
27 E.M. DUAS IRMÃS Reforma da escola. (Adesão ao Processo     
  16/2014-SEAD/DGL). 339.034,39
28 E.M. JOSINO VIANA Reforma da escola. (Adesão ao Processo     
  16/2014-SEAD/DGL). 181.655,47
29 E.M. PARQUE BOLONHA Reforma da escola. (Adesão ao Processo     
  16/2014-SEAD/DGL). 14.726,73

TOTAL GERAL  11.208.218,69

A educação é parte fundamental de qualquer processo de 

gestão pública, em especial devido ao compromisso da Prefei-

tura de Belém com a consolidação de políticas educacionais 

que efetivamente tenham caráter inclusivo e contribuam para 

a construção de uma sociedade mais igualitária.

Os investimentos que a Prefeitura vem fazendo na Educação 

em Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação 

(Semec), com a construção de novas escolas; valorização dos 

professores, que atualmente recebem um dos maiores salários 

do país; climatização das salas de aula; quadras de esportes 

cobertas; e melhoria da merenda escolar, atraem a cada ano 

um número maior de pessoas à procura de vagas nas unidades 

escolares municipais.

Em 2015, foi investido um total de R$ 16.636.586,77 em 

reformas, adequações, construções e reconstruções, projetos, 

ampliações, obras e serviços diversos para a rede municipal de 

educação. Os serviços realizados ou em processo de execução 

abrangeram cerca de 60 unidades da rede.

Com base nos investimentos realizados em 2015, neste ano 

será possível disponibilizar 74 mil vagas na rede municipal, com 

21 mil para atender alunos da Educação Infantil e 53 mil para 

o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A Prefeitura vem dando prioridade ao aumento de vagas na 

Educação Infantil. Em 2013, a rede municipal de ensino contava 

com 16.500 vagas para Educação Infantil. Para a matrícula 

de 2016, foram ofertadas 21 mil vagas, um crescimento de 

4.500 vagas em apenas três anos.

Esses números foram alcançados com a construção de 

novas escolas como a Ayrton Senna, no bairro do Tenoné; 

Sabino Barreto, no bairro das Águas Negras; Maroja Neto, em 

Mosqueiro; Nova Aliança, na Pratinha II; Encantos do Saber, 

na Cremação; UEI Nosso Lar, no bairro do Tapanã; as UEIs 

Verdejante, Aurá e Jardim Nova Vida, no bairro das Águas 

Lindas; e UEI Genesis, no Maguari. Houve também ampliação 

das escolas Edson Luiz e Alda Eutrópio, que passaram de seis 

para 14 salas de aula cada uma.

Em 2016, serão concluídas as construções das Escolas de 

tempo integral Caruará, no distrito de Mosqueiro; Campos 

Elíseos, Amigos Solidários e Comunidade Vitória, no Tapanã; 

Ciro Pimenta, no Parque Guajará; São Clemente, no Benguí; 

Portal e São Silvestre, no Jurunas; Alzira Pernambuco, no Marco; 

UEI Erê, no Barreiro; Nelsinho, no Telégrafo; e Malvinas e UP 

Fidelis, no Outeiro. No total, serão mais 3.000 novas vagas 

para Belém.

Quadro 1 - REFORMAS, ADEQUAÇÕES, E AMPLIAÇÕES EXECUTADAS 11.208.218,69

Quadro 2 - CONSTRUÇÕES E RECONSTRUÇÕES EXECUTADAS 4.623.425,83

Quadro 3 - SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS 410.420,42

Quadro 4 - PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS ELABORADOS 394.521,83

TOTAL GERAL 16.636.586,77

FONTE: DEMA/DIAD/SEMEC- Elaboração da ETPD/NUSP-2015

Quadro 1 - Síntese de Obras e Serviços Executados/2015

Quadro 2- Reformas, Adequações e Ampliações 
Executadas/2015
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Os investimentos em Educação ainda garantiram, em 2015, 

distribuição de 3.900 tablets para os profissionais efetivos 

da educação no município; entrega do bônus-livro para pro-

fessores, no valor de R$ 200,00, para utilização na XIX Feira 

Pan-Amazônica do Livro. Ao todo, cerca de 3.500 profissionais, 

entre professores, pedagogos e diretores da rede municipal 

de ensino, foram beneficiados com o bônus, um investimento 

total de R$ 700.000,00.

E os investimentos não param por aí.  A Prefeitura de Belém 

inaugurou, em 2015, o primeiro cursinho pré-vestibular do 

município totalmente gratuito. A unidade, localizada na Av. 

Generalíssimo Deodoro, possui toda infraestrutura necessária 

para a qualificação dos estudantes, como salas confortáveis 

(com capacidade para comportar de 45 a 50 pessoas), refri-

geradas e com recursos multimídia, biblioteca, laboratório 

de informática, lanchonete, banheiros adaptados, rampa e 

acomodação para Portadores de Necessidades Especiais (PNEs). 

Foram disponibilizadas 600 vagas, preenchidas por meio de 

processo seletivo público, em três turnos de aula (manhã, 

tarde e noite).

Ainda em 2015, a Prefeitura entregou o prédio próprio do 

Centro de Formação de Professores; o Centro de Referência em 

Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes; cinco mil bicicletas 

a alunos das ilhas; e lanchas e ônibus escolares novos, con-

fortáveis e seguros. No total, 29 ônibus e duas lanchas foram 

adquiridas e entregues às escolas pela gestão municipal em 

2015, que agora dispõe de uma frota de 40 ônibus e quatro 

lanchas para a rede municipal, além de lanchas alugadas. Todos 

os ônibus são refrigerados, possuem plataforma elevatória 

e itens de segurança; dois são exclusivos para cadeirantes. 

O Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel 

Lima Mendes (Crie) atende alunos matriculados na rede re-

gular de ensino que apresentem algum tipo de deficiência, 

seja física, auditiva, visual ou intelectual. A 

gestão municipal, além de entregar um prédio 

próprio para o Centro, acessível e com condi-

ções adequadas para trabalhar com inclusão, 

também ampliou o número de crianças com 

deficiência matriculadas na rede. Em 2013, 

eram apenas 500. Agora, são 1.382 crianças 

estudando nas escolas municipais.

Um atendimento educacional especiali-

zado é disponibilizado para essas crianças, 

que inclui a utilização de Salas de Recursos 

Multifuncionais, localizadas em escolas polos 

do município. Os três últimos anos também 

foram de avanços no número de salas multi-

funcionais na rede de ensino, que passaram 

de cerca de 30 para 50, um aumento de 51%. 

Nas salas multifuncionais, os alunos têm aces-

so aos serviços de recursos pedagógicos e 

de acessibilidade, conforme a necessidade 

específica da criança, sempre na presença de 

professores especializados em atendimento 

a alunos com deficiência. A equipe é formada por psicólogos, 

fisioterapeutas, pedagogos, entre outros profissionais, que 

exploram as potencialidades dos alunos. Nas salas há mobílias, 

recursos de tecnologia assistida, como máquina braile, teclado 

adaptado, jogos e software, além de outros instrumentos que 

auxiliam no desenvolvimento escolar dos atendidos.

Ainda através de parcerias, a Prefeitura vem conseguindo 

realizar outros projetos que promovem a inclusão, como é o 

caso do “Rios de Inclusão: cuidando de todos, valorizando cada 

um”, desenvolvido com o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (Unicef) e Governo do Estado. Com todas essas ações, 

NOME PÚBLICO-ALVO PÚBLICO TOTAL DE EVENTOS

  ATENDIDO EFETIVADOS

Programa Famílias de Alunos atendidos      

Ciranda da Família nas Salas de Recursos Multifuncionais.  420 40 

Programa de Artes Alunos com diferentes      

Cênicas, Expressão deficiências matriculados na      

e Inclusão Rede Municipal de Ensino. 30 08  

Programa de Atendimento  Alunos com TEA     

ao Aluno com o Transtorno do  matriculados na Rede     

 Espectro Autista (PROATEA) Municipal de Educação 165 06   

      

Programa de Educação  Alunos surdos matriculados     

Bilíngue na Rede Municipal de Educação. 39 02

Programa de Formação Professores que atuam nas Salas de Recursos     

Continuada Multifuncionais e classes regulares que     

 possuem alunos com deficiência. 255 08

Programa Incluir Alunos com deficiência física matriculados      

 na Rede Municipal de Ensino 51 04

Programa Nas Tuas Mãos Alunos com deficiência visual matriculados      

 na Rede Municipal de Ensino. 67 13

Projeto “Movimento para       

a Inclusão” (MOVIN) Professores de educação física. 54 08

Projeto de Atendimento ao TDHA Alunos com Transtorno de Déficit de      

 Atenção e/ou Hiperatividade. 45 30

Projeto “Talentos Paralímpicos” Alunos com deficiência que estudam na      

 Rede Municipal de Educação. 13 09

Quadro 3- Programas e Projetos Desenvolvidos pelo 
CRIE/2015

Fonte: CRIE, 2015

a educação no município de Belém já se tornou referência na 

inclusão dos alunos com deficiência.

No que se refere ao quesito quadra escolar, o município 

de Belém se destaca nacionalmente. No município, mais de 

90% das escolas possuem quadras cobertas e aparelhadas, 

enquanto no Brasil a média é de 30%, ou seja, em cada dez 

escolas, apenas três possuem quadra. Somente em 2015, a 

Prefeitura entregou à comunidade mais 10 quadras cobertas 

e equipadas, nas escolas Maroja Neto, Madalena Travassos 

e Lauro Chaves, em Mosqueiro; Pedro Demo, em Outeiro; 

Alda Eutrópio e José Alves Cunha, no Tapanã; Duas Irmãs, na 

Pratinha II; Parque Bolonha, no Conjunto Verdejantes III; UP 

Santana do Aurá; e UEI Allan Kardec, no Jurunas.

Para 2016, a Prefeitura vai entregar mais 10 quadras, sen-

do sete nas escolas Allana Barbosa, Honorato Filgueiras, Lais 

Aderne, Manuela Freitas, Rita Nery, Theodor Badotti e Ayrton 

Salas de 
Educação Infantil
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Senna; e três nas Unidades Pedagógicas Paulo Almeida Brasil, 

Castanheira e Maria Clemildes. O objetivo da Prefeitura de 

Belém, por meio da Semec, é que 100% das escolas tenham 

quadras em 2016, pois esses espaços possuem todos os ins-

trumentos necessários para a prática das atividades físicas 

curriculares e recreativas de maneira segura, além de serem 

utilizadas pela comunidade, mediante agendamento prévio 

na diretoria escolar.

Quanto à Educação Infantil, em 2015, a Rede Municipal 

de Ensino de Belém atendeu 19.263 alunos na faixa etária 

de 0 a 5 anos, que compreende as modalidades creche e pré-

-escola, em 174 espaços educativos. São 44 escolas, 39 UEIs, 

45 Unidades Pedagógicas e 46 unidades de subvenção social.

EDUCAÇÃO INFANTIL  Ano / Total de Alunos    

 2012 2013 2015  

 17.209 17.898 19.263

BERÇÁRIO I (CRECHE) 69 59 47

BERÇÁRIO II 252 269 280

MATERNAL I 875 875 1.030

MATERNAL II 2.326 2.403 2.808

JARDIM I 6.272 6.714 6.825

JARDIM II 7.415 7.578 8.273

Tabela 1- Matrícula na Educação Infantil por Etapa

FONTE: ETEI/DIED/SEMEC-2015

A Educação no Campo foi outro quesito que apresentou 

melhorias de 2014 para 2015. Enquanto em 2014 as unida-

des matricularam 637 crianças e adolescentes na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental (anos iniciais), em 2015, 

esse número foi de 769 crianças matriculadas nas etapas da 

Educação Básica (Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental). Também houve a abertura de três turmas da 

EJA (Educação de Jovens e Adultos) Campo, na EMEIEF Milton 

Monte, UP Navegantes e UP Mari Mari, que somam 53 alunos. 

Desta forma, em 2015, foram matriculados nas escolas de 

campo 822 alunos.

Além da infraestrutura, muitos foram os investimentos na 

área educacional voltados para o processo de formação continu-

ada e aperfeiçoamento dos profissionais. Com a entrega de um 

prédio próprio para o Centro de Formação de Professores, que 

conta com quatro salas de aula, salas de grupo, auditório, sala 

de informática, sala de café literário, uma trilha lúdico-musical 

e um espaço galeria para exposição de atividades diversas, a 

gestão municipal investiu em encontros formativos, reunindo 

professores e coordenadores. Foram eventos direcionados para 

a formação, assessoramento e acompanhamento da avaliação 

dos alunos; encontros mensais buscando atender às demandas 

dos profissionais que atuam nos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental; entre outros.

Belém também é a única cidade da região Norte com 

bibliotecas em todas as escolas municipais. As bibliotecas 

escolares são geridas pelo Sistema Municipal de Bibliotecas 

Escolares-SISMUBE, que em 2015, realizou diversos projetos 

de incentivo à leitura, como o Projeto Memória da Literatura 

do Pará, Parada da Leitura, Conheça Seu Município, Baú de 

Histórias, Conversa Literária, Lendo e Relendo as Bibliotecas 

Escolares, Lendo em Família, Vivências de Leituras, Performance 

Literária, Contação de Histórias, Oficina Leitura Dinamizada, 

Tenda do Saber e Babyteca.

Ainda em 2015, Belém recebeu o prêmio “Reconhecimen-

to de Município Leitor”, concedido pelo projeto Trilhas, do 

Instituto Natura. Uma conquista inédita para o município, 

que foi avaliado a partir de suas experiências de mobilização 

para a leitura, potencial para transformar a realidade local e 

capacidade de inspirar cidades por todo o país.

Belém é uma das três cidades brasileiras e, vale ressaltar, a 

única representante da região Norte/Nordeste contemplada 

com esse prêmio. Rio de Janeiro (RJ) e Ponta Grossa (PR) 

foram as outras premiadas, entre os mais de 400 municípios 

concorrentes.

Com o prêmio, a Semec/Belém recebeu um acervo com 600 

livros, entre literatura infantil, infantojuvenil e adulta, para 

serem distribuídos para as instituições de ensino e continuar 

o trabalho de estímulo à leitura na cidade.

Ainda em 2015, foi realizado um importante evento de va-

lorização das práticas pedagógicas desenvolvidas por gestores, 

professores, educandos e comunidade. A XIII Mostra de Saberes, 

com o tema “Belém minha terra, meu rio, meu chão - 400 

anos de história”, reuniu cerca de 8.000 participantes entre 

alunos e professores que, divididos em estandes, apresenta-

ram temáticas como linguagens, letramento, gestão escolar, 

promoção da leitura, patrimônio e memória, promovendo o 

compartilhamento de experiências pedagógicas e culturais 

desenvolvidas pela comunidade escolar, assim como as ações do 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem Urbano). 

A Plataforma dos Centros Urbanos (PCU) é uma outra ação 

estratégica da Prefeitura Municipal de Belém, realizada em 

parceria com o Unicef e Comdac, sob a coordenação geral da 

Segep e com envolvimento direto de diversos órgãos munici-

pais. O objetivo é intervir, por meio de políticas públicas, em 

melhorias na qualidade de vida de crianças e adolescentes 

de Belém. A partir de dados levantados em 2013 e 2015, a 

PCU atua nas áreas de educação, assistência social, saúde, 

saneamento básico, mobilidade urbana e habitação.

No primeiro semestre de 2015, as atividades se concentraram 

na realização dos Fóruns Distritais, que fazem parte da metodo-

logia proposta pelo Unicef, a fim de ouvir as comunidades sobre 

as problemáticas apontadas pelos indicadores da PCU. Foram 

realizados oito fóruns no total, nos distritos do Benguí (DABEN); 

do Guamá (DAGUA); de Icoaraci (DAICO); do Entroncamento 

(DAENT); da Sacramenta (DASAC); do Outeiro (DAOUT); do 

Mosqueiro (DAMOS); e de Belém (DABEL).

Outra ação a ser destacada no ano de 2015, foi a realiza-

ção da Audiência Pública para discussão e consolidação do 

Plano Municipal de Educação de Belém, que ocorreu no dia 

15 de abril, no Auditório Ismael Nery na Fundação Cultural 

do Pará - Centur, cujo processo finalizou na homologação da 

Lei 9.129, de 24 de junho de 2015. Este é o primeiro Plano 

Educacional do município e, para sua construção, contou com 

a participação popular e de  instituições públicas e privadas 

Cerca de 1.200 pessoas compareceram à audiência. 

Por último, mas não menos importante, foi implantado, em 

2015, o projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia. 

Desenvolvido pela FMAE em parceria com a Secretaria Muni-

cipal de Educação, o projeto já é realidade em 25 unidades de 

educação e incentiva a utilização pedagógica da horta escolar 

como forma de promover mudanças na cultura alimentar dos 

alunos e da comunidade do entorno das escolas. As hortas 

também possibilitam o desenvolvimento econômico das fa-

mílias, bem como a sustentabilidade.

A reforma estrutural de todos os espaços administrativos 

e pedagógicos marcou o ano de 2015 da Fundação Escola 

Bosque Professor Eidorfe Moreira (Funbosque). Havia mais de 

cinco anos que o espaço não passava por qualquer revitalização. 

A obra ocorreu em julho e incluiu pintura interna e externa, 

troca de forro e de portas e telhados, reforma de mais de 250 

kits de carteiras escolares, revisão elétrica e instalação de pias, 

assentos sanitários e descargas dos banheiros, utilizando-se 

de mão de obra qualificada do próprio corpo de servidores.

As obras se estenderam a todas as unidades pedagógicas, 

como Faveira, Flexeira e Seringal, em Cotijuba; Jutuba, na ilha 

de Jutuba II; e Jamaci, na Ilha de Paquetá. Foi feito reforço 

estrutural, troca de peças sanitárias dos banheiros, adequação 

dos espaços dos geradores de energia, construção de guarda 

corpo, reforço dos trapiches, substituição de peças desgastadas, 

pintura das salas e substituição de kits de carteiras escolares.

Em março, a instituição promoveu o 1º Encontro de Lide-

ranças Comunitárias da Região Insular de Belém, contando 

com a participação de mais de 200 líderes comunitários de 

Outeiro, Cotijuba e ilhas próximas, debatendo sobre os rumos 

e necessidades das comunidades, com a Funbosque assumin-

do a condição de referência ambiental na atuação junto às 

comunidades.

 Também em março, foi firmada parceria entre a Funbosque 

e a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Ama-
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tra) para a execução, através de atividades educacionais, do 

Programa Trabalho, Justiça e Cidadania, que tem como objetivo 

a conscientização dos cidadãos acerca dos seus direitos e 

deveres, a partir da disseminação do conhecimento dos direitos 

fundamentais, trabalhistas, humanos, de noções de ética e 

cidadania e sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho.
 

Museu
 Diferentemente de um museu tradicional, o Ecomuseu 

da Amazônia é um museu aberto que vivencia o cotidiano 

das comunidades do território amazônico, demonstrando o 

acervo natural e cultural da região. Tem suas bases assentadas 

na participação popular para a construção de um projeto de 

desenvolvimento humano sustentável que garanta a integra-

ção de todos e que seja representativo das necessidades e 

interesses das comunidades envolvidas, a partir da valorização 

dos “saberes e fazeres” e da memória coletiva, referencial 

básico para o entendimento e a transformação da realidade 

presente na região.

No trabalho exercido pelo Ecomuseu, destacaram-se, em 

2015, as atividades que priorizaram o aperfeiçoamento do 

trabalho desenvolvido por ribeirinhos, o que motivou a aqui-

sição de um forno de cerâmica e a construção de uma casa 

de farinha, onde são realizadas oficinas para a comunidade.

 O Ecomuseu, em parceria com o Instituto Brasileiro de 

Museus (Ibram), promoveu na Funbosque, em maio, a 13ª 

Semana de Museus “Museus para uma sociedade sustentável 

- Culturas Ausentes”. 

Em setembro, foram adquiridos três kits de brinquedotecas, 

cada um contendo brinquedos, livros e materiais de apoio 

pedagógico para a educação infantil. Os kits foram distribuídos 

na sede da instituição e nas unidades pedagógicas. Houve, 

ainda, a reforma e reestruturação do espaço da brinquedoteca 

da sede da Funbosque.
 

Escola da Pesca 
 Em novembro, a Prefeitura de Belém, em parceria com 

a Marinha do Brasil, promoveu o Curso para Formação de 

Aquaviário, Marinheiro de Convés e Auxiliar de Motores e 

Máquinas, na Casa Escola da Pesca. O curso, que prepara o 

profissional para pilotar embarcações de até 12 metros de 

forma segura, foi destinado aos alunos da escola, funcionários 

e à comunidade ribeirinha. Em 2015, foram capacitadas 90 

pessoas, com previsão de capacitação de 95 pessoas em 2016.

A unidade pedagógica de Jutuba, da ilha de Jutuba II, foi 

contemplada, em dezembro, com a aquisição de um gerador 

com capacidade de 12,5 KVA para a garantia do fornecimento 

de energia durante as aulas, mantendo em funcionamento 

ventiladores, lâmpadas e geladeiras.

Duas rabetas foram adquiridas no processo de reforma das 

lanchas escolares da Funbosque, que fazem o transporte dos 

alunos das unidades pedagógicas das ilhas. Cada lancha tem 

a capacidade de transporte de 24 alunos.

 Após diversas reuniões com os ribeirinhos, as obras de 

construção dos trapiches de concreto das ilhas de Jutuba e 

Jamaci foram definidas como meta para 2016, a serem incluídas 

na agenda Belém 400 anos. Os trapiches permanentes de 

concreto servirão para o atracamento dos diversos barcos e 

navios que têm as unidades pedagógicas da Funbosque como 

referência para entrada nas respectivas ilhas.

A construção dos trapiches é um anseio antigo das comu-

nidades. No ano de 2015, teve início o procedimento admi-

nistrativo e foram elaborados os projetos básicos e executivos 

dos trapiches, com previsão para início das obras para este ano, 

após o atendimento da fase de licitações para a construção.

 Iniciado em 2013, o projeto “Shinzen Karatê-dô Funbosque” 

atende 52 atletas, crianças e adolescente da ilha de Carata-

teua. Tem como objetivo transformar a vida dessas crianças 

e adolescentes e aumentar seu rendimento escolar. É um 

projeto desenvolvido de forma positiva para os alunos, com 

base no respeito, disciplina e educação, que já tem resultados 

expressivos na melhoria do desempenho escolar.

 O projeto “Horta” é parte do direcionamento político-peda-

gógico da Fundação Escola Bosque desde sua fundação. É um 

espaço pedagógico que proporciona ao aluno conhecimento 

teórico e prático fundamentais para a interação com o seu 

meio, de forma lúdica e prática, bem como favorece ao pro-

fessor tecer teias curriculares no fazer pedagógico e fortalece 

o elo entre escola e comunidade. Além da prática escolar, 

a comunidade é atendida no projeto “Agricultura Familiar”, 

orientando e auxiliando as famílias no plantio e na colheita 

em benefício comunitário.

Na área cultural, a Prefeitura de Belém encarou grandes 

desafios, em 2015, para fomentar o meio artístico, cultural e 

patrimonial na capital paraense. Por meio da Fundação Cultural 

do Município de Belém (Fumbel), foram executados projetos 

importantes como Cinema Olympia Itinerante, Escola Vai ao 

Cinema, Tem Arte na Praça, Nocaute na Violência, exposições 

no Museu de Arte de Belém (MABE), entre outros.

A realização de grandes eventos também marcou o ano de 

2015. Já no início do ano, no mês de janeiro, foram organiza-

dos dois importantes eventos, o aniversário de 399 anos da 

capital, do qual participaram 17 grupos, e o pré-carnaval, com 

atividades no Portal da Amazônia, Aldeia Amazônica, bairros 

da Sacramenta, Condor, Marambaia, Cremação, distrito de 

Icoaraci e ilhas de Mosqueiro e Caratateua. Ainda durante o 

pré-carnaval, foi oferecido apoio à comunidade, sendo repas-

sado um total de R$ 112.000,00 aos blocos.

Durante o carnaval, em fevereiro, a Prefeitura promoveu 

o desfile das escolas de samba e blocos carnavalescos na 

Aldeia Amazônica. Houve, ainda, a apresentação de escolas e 

blocos nos distritos de Icoaraci, Mosqueiro, Outeiro e desfiles 

de blocos carnavalescos na ilha de Cotijuba.

Ao longo de 2015, grandes eventos e projetos continuaram 

recebendo o apoio da gestão municipal, como foi o caso do 

aniversário do Ver-o-Peso. Cartão-postal da cidade, o mercado 

recebeu uma festa em comemoração pelos seus 389 anos. Na 

ocasião, houve shows com bandas e grupos parafolclóricos. No 

mês de maio, o mercado ainda recebeu o projeto “Ver-o-Peso 

da Cultura”, que contou com a participação de vários grupos 

folclóricos e atrações regionais.

Os tradicionais eventos teatrais da Paixão de Cristo e Malha-

ção de Judas também atraíram um grande público neste ano. 

Foram organizadas apresentações por 81 grupos atendidos 

pela Fumbel.

Em junho, foi organizada a programação junina oficial da 

cidade, o “Arraiá da Capitá”, que contou com concurso de 

quadrilhas, apresentações de boi-bumbá, casamento na roça, 

grupos parafolclóricos, grupos de toadas e shows musicais, 

em diversos pontos da cidade, durante 25 dias. A Prefeitura 

de Belém, por meio da Fumbel, atendeu 69 comunidades e 

239 grupos juninos. O palco principal das atrações foi o Portal 

da Amazônia, que recebeu uma mega estrutura com praça de 

alimentação e a maior arena junina do Norte do país.

Em parceria com a Associação Zezé do Boxe e Secretaria 

Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), foi realizado o 

projeto “Nocaute da Violência”, que por meio do boxe busca 

dar uma nova perspectiva e oportunidade para crianças e 

adolescentes que vivem em situação de risco. No último evento 

de 2015, o “Nocaute na Violência” reuniu mais de 100 crianças 

e adolescentes, entre 7 e 17 anos. 

No mês do verão e férias escolares, a Prefeitura de Belém 

levou uma extensa programação de shows e esportes às praias 

da capital. Mosqueiro, Icoaraci e ilha de Caratateua receberem 

shows de artistas paraenses, valorizando e divulgando cada 

vez mais a cultura da terra para a população local e turistas 

que frequentam as praias neste período.

Em agosto, Belém celebrou o folclore com shows e danças 

no Complexo Cultural Ver-o-Rio, com um olhar especial para 

o carimbó, que ganhou por lei um dia especialmente seu. No 

evento, os grupos de carimbó, tradicionais de raiz e modernos, 

apresentaram-se para um público apaixonado pela música 

e dança.

Os aficcionados pela sétima arte também contaram com 

uma extensa programação. Em 2015, a Prefeitura promoveu 

diversos projetos no Cinema Olympia, sempre gratuitos, como 

o “Olympia Itinerante”, “Curta Olympia” e “A Escola vai ao 

Cinema”, que tem por objetivo utilizar a sétima arte como parte 

do processo de ensino-aprendizagem. Mais antigo cinema do 

país, no mês de abril, o Olympia comemorou 103 anos com 

uma vasta programação.

Em outubro, mês do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, época 

que Belém recebe milhares de pessoas, a Fumbel organizou a 

Romaria Poética. O evento apresentou um cortejo composto 

por escritores e poetas paraenses e grupos culturais convidados. 

Houve, também, a apresentação do Gran Coral Metropolitano 

de Belém, das senhoras da melhor idade e da soprano Dione 

Colares, em uma estrutura montada na Av. Presidente Vargas, 

para homenagear a padroeira dos paraenses.

A Prefeitura Municipal possui uma grande aliada no fomento 

ao setor cultural em Belém, a Lei de Incentivos Fiscais Tó Teixeira. 

Coordenada pela Fumbel, a Tó Teixeira incentiva as produções 

artísticas e culturais da cidade, por meio de isenções fiscais do 

município, desse modo os artistas beneficiados conseguem 

captar recursos com empresas locais para iniciativas de música, 

dança, teatro, gravação de CD e DVD, produção de eventos, 

entre outros. Em 2013, houve a provação de 234 projetos 

que, no ano de 2014, foram desenvolvidos e receberam R$ 

3.867.683,21 em incentivo fiscal. Já em 2014/2015, o incentivo 

por meio da Lei foi de R$3.263.834,44, com a aprovação de 

236 projetos. 

Em 2015, o Museu de Arte de Belém (MABE), que é gerencia-
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do pela Fumbel, recebeu diversas exposições: “Norte ao Norte; 

Mestre Nato: “Linhas de Resistência: imaginários bordados”; 

“Mário de Andrade: etnógrafo, fotógrafo, poeta”; “Cidade e 

Fé – Tecido-gravuras de Carla Beltrão”; e “Surf na Água Doce”, 

além da programação “Férias no MABE”, realizada em julho, 

durante as férias escolares, que foi direcionada para crianças 

na faixa etária de 7 a 12 anos. A programação contou com 

gincanas, apresentações teatrais, jogos, atividades lúdicas, 

vídeos e visitas ao centro histórico.

Outro destaque do ano de 2015, foi a 13ª Semana dos 

Museus realizada no MABE, que teve como tema “Museus 

Para Uma Sociedade Sustentável’’. Durante toda a semana, 

mais de 200 crianças, na faixa de sete a 12 anos, participaram 

das atividades promovidas pelo Museu. 

Durante a gestão 2013 – 2015, a PMB, por meio da Fumbel, 

inaugurou a biblioteca Maria Lúcia Medeiros, em Mosqueiro, 

e revitalizou a biblioteca da Aldeia Amazônica, prevendo seu 

funcionamento para este ano. Desenvolveu, ainda, os seguintes 

projetos: Chalé Literário, Boi Literário Paraense, Bloco Literário 

Infantojuvenil Rabo da Cutia, Maré Literária, Jardim Poético, 

Conexão Leitura, Romaria Poética e Boi Literário Peroba.

Até o mês de outubro de 2015, foi registrado o atendimento 

de 71.587 pessoas, incluindo a receptividade na Biblioteca 

Pública Municipal Maria Lúcia Medeiros. No acervo bibliográfico 

e audiovisual, foi registrado um público de 33.000 pessoas.

Outra ação de destaque foi o recebimento, como doação, 

de 8.000 livros e DVDs, além da implantação do sistema de 

gerenciamento de acervos BibLivre da Biblioteca Nacional. 

Vale registrar neste segmento, a mudança da Biblioteca Mu-

nicipal Avertano Rocha, em janeiro de 2014, em decorrência 

da necessária reforma do Chalé Tavares Cardoso.

Entre as ações estão, ainda, a modernização da biblioteca 

Avertano Rocha e biblioteca pública Maria Lúcia Medeiros, 

por meio de equipamentos e mobiliários adquiridos através 

dos projetos aprovados pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará – TJ/PA, Ministério da Cultura – MINC e projeto Tô na 

Rede (Fundação Bill & Melinda Gates).

Em 2014, a Fumbel recebeu o Prêmio Boas Práticas e Ino-

vação em Bibliotecas Públicas, do Ministério da Cultura, e 

apresentou, durante o ano, cinco trabalhos das experiências 

de promoção da leitura desenvolvidas na biblioteca Avertano 

Rocha em eventos nacionais e internacionais. 

Com recursos próprios da Prefeitura de Belém, em 2015, a 

Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) estabeleceu 

a convergência de ações interssetoriais e sociopedagógicas, 

cumprindo assim o principal objetivo da instituição: levar à 

população menos favorecida qualidade de vida e cidadania 

com resgate de identidade e respeito a direitos.

No Programa Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a Sejel 

trabalhou no fomento ao esporte com a Escola de Esportes. O 

objetivo é contribuir para a formação da criança, otimizando 

os potenciais de aprendizagem e respeitando o desenvolvi-

mento cronológico, emocional, cognitivo e motor da criança, 

garantindo sempre o acompanhamento delas por profissionais 

das áreas de Serviço Social e Psicologia.

Em 2015, a Escola de Esporte ofertou diversas modalidades, 

como danças folclóricas, futebol de campo e salão, ginástica 

artística, handebol, hidroginástica, judô, nado sincronizado e 

natação. Estas atividades foram realizadas em 12 espaços, 

totalizando 4.915 atendimentos, superando em mais de 50% 

a meta prevista, que era de 3.000 pessoas atendidas.

Os atendimentos ocorreram nos seguintes espaços por 

distrito:

Distritos Espaços Esportivos Bairros Modalidades

DABEL Ginásio Altino Pimenta Umarizal Futsal, basquete, vôlei.
 Paysandu Sport Clube Nazaré Futsal, futebol de campo.
DASAC Guarda Municipal Telégrafo Futsal
DAICO Avertano Rocha Icoaraci Futsal
 Liceu Mestre Cardoso Icoaraci Futsal 
 E. M. Palmira Lins Icoaraci Futsal, vôlei, ginástica.
 E. M. Alfredo Chaves Icoaraci Ginástica
DAGUA Arena Stadium Indoor Jurunas Futsal
 E. M. Stelina Valmont T. Firme Futsal
 Iate Clube do Pará Condor Hidroginástica, natação.
 Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofiná Jurunas Judô
 Universidade do Estado do Pará (Uepa) – Campus III  Guamá Atletismo, ginástica  

   e nado sincronizado.

Escola de Esporte

A Sejel também mantém o projeto Esporte sem Barreira, 

que beneficia pessoas com deficiência através da oferta de ati-

vidades esportivas. São 160 atletas atendidos em seis núcleos.

Em 2015, o Esporte sem Barreira ofertou diversas mo-

dalidades, como basquete em cadeira de rodas, handebol 

em cadeiras de rodas, futsal de deficiente auditivo, futsal de 

deficiente visual e voleibol sentado.

A Sejel atuou, ainda, no fomento ao lazer. O projeto Brin-

ca Belém, que tem por objetivo proporcionar momentos de 

lazer e cidadania e levar entretenimento a vários pontos da 

cidade, garantiu, em 2015, atividades diversas para crianças 

do município.

Distritos Espaços Esportivos Bairro Modalidades

DABEL Centro Integrado de Inclusão de Cidadania (Ciic) Marco Voleibol sentado

 Ginásio Altino Pimenta Umarizal Basquete e handebol   

   em cadeira de rodas, futsal   

   de deficiente auditivo.

 Instituto Federal de Educação,        

 Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) Marco Dança em cadeira de rodas

DASAC Complexo ProPaz Sacramenta Futsal de deficiente visual

Esporte sem Barreira
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Mês Quantidade de Ações Número de Atendimento
Janeiro 04 450
Fevereiro 01 30
Março 03 215
Abril 04 1.940
Maio 05 830
Junho 03 140
Julho 10 1.030
Agosto 06 271
Setembro 05 390
Outubro 08 1.115
Novembro 04 640
Dezembro 05 850
TOTAL 58 7.901

Brinca Belém

Academias Distrito Atendimento diário

Praça Brasil Umarizal 440

Av. João Paulo II Marco 150

Av. Rômulo Maiorana Marco 120

Ipê Roxo Terra Firme 180

Médici I Marambaia 140

Médici I Marambaia 150

Icoaraci Icoaraci 120

Mosqueiro Mosqueiro 100

Praça Amazonas Jurunas 120

Praça Jaú Telégrafo 100

Zoé Gueiros Tapanã 100

Total  1.720

Academia ao Ar Livre

Distrito Espaços Bairro Modalidade

DABEN Unidade de Saúde do Maguari Tenoné Dança folclórica e ginástica

DAENT E. M. Palmira Lins Marambaia Ginástica   

 Paróquia I. Conceição Marambaia Ginástica

DAGUA Centro S. S. Agostinho Canudos Dança folclórica e ginástica

 Iate Clube do Pará Condor Natação e hidroginástica

DAICO E. M. Alfredo Chaves Icoaraci Dança Folclórica e Ginástica

DABEL UEPA Marco Hidroginástica

Despertar da Terceira Idade

Outra frente de ação da Sejel é na área da manutenção 

da saúde e da garantia de qualidade de vida. O projeto 

Saúde e Lazer, que funciona de segunda a sexta-feira, 

oferece atividades físicas, ginástica, caminhadas e lazer, com 

jogos recreativos e gincanas. A implantação das academias 

ao ar livre potencializaram ainda mais as ações do Saúde 

e Lazer.   

O projeto foi ampliado para esses espaços, funcionando 

de segunda a sexta-feira das 7h às 9h e das 17h às 20h.

Em 2015, o projeto previu o atendimento de 500 pes-

soas por dia, mas fechou o ano com um saldo supreenden-

temente positivo: foram atendidas 1.720 pessoas por dia.

Abaixo, os atendimentos diários realizados nas aca-

demias ao ar Livre:

O projeto Despertar na Terceira Idade tem o objeti-

vo de garantir a participação do idoso em programas de 

atividades físicas, esportivas, sociais e de lazer, de forma 

regular, na expectativa da garantia de qualidade de vida, 

retardando as alterações associadas à idade e melhorando 

suas capacidades físicas (flexibilidade, força, resistência, 

equilíbrio, coordenação motora, velocidade), além de de-

senvolver ações de socialização através de diversos eventos 

planejados.

Em 2015, o projeto previa o atendimento de 800 pesso-

as, mas alcançou bem mais: 1.322 idosos foram atendidos 

em seis núcleos.

O projeto Dança Belém, criado com o objetivo de manter 

a Companhia de Dança de Belém, contando com bailari-

nos qualificados, trabalhou na formação profissional dos 

integrantes da companhia, melhorando o nível técnico.

A Escola Municipal de Dança manteve 500 alunos em 

quatro núcleos de Belém. O objetivo da escola é contribuir 

para que a dança cumpra o seu papel artístico, didático e 

social no desenvolvimento da cultura da região, tornando-se 

um espaço de referência, e contribuir para a formação da 

criança, com atenção para os aspectos educativos globais 

do aluno, como disciplina, solidariedade, formação de va-

lores e atitudes éticossociais, estímulo ao conhecimento e 

integração de diferentes linguagens artísticas.

Distritos Espaços Bairro Modalidade

DAGUA Mestre Setenta Guamá Balé

DABEL IFPA Marco Dança folclórica e dança   

   contemporânea para a terceira idade

 Academia Sho-to Cidade Velha Balé

DASAC Aldeia Amazônica Marambaia Balé

Escola Municipal de Dança
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Escola Maroja Neto

Projeto Verão na Ilha 
de Mosqueiro

Nova Frota de ônibus Escolares
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Educação é prioridade e a Prefeitura investiu firme na 

melhoria da qualidade de ensino, reestruturando a 

rede física. 

Em 2015, houve obras em 60 unidades da educação, 

90% das escolas municipais têm quadras cobertas e os 

alunos podem contar com novos ônibus e lanchas para 

o transporte escolar.  

O primeiro cursinho pré-vestibular municipal foi implan-

tado, com aulas e material didático gratuitos. Dos 450 

alunos que concluíram o cursinho, cerca de 250 foram 

aprovados em universidades do Pará e até de outros 

estados.

 

Unidade de Educação Infantil Verdejantes

Unidade de Educação Infantil da Cremação

Centro de Educação Infantil 
Gabriela Lima Mendes

Inauguração da Guadra 
Esportiva da Escola Municipal

Madalena Travassos
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Reveillon no Portal

Carnaval Grupo Especial
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Cultura, esporte e lazer também receberam inves-

timentos e incentivos da Prefeitura, valorizando 

o talento da terra. 

O Portal da Amazônia foi palco de grandes eventos, 

escolas e blocos brilharam ainda mais na Aldeia Ama-

zônica, o folclore brilhou e reuniu grande público.

No Ver-o-Rio, nas academias ao ar livre e através de 

diversos projetos, a Prefeitura incrementou a prática 

de esportes, inclusive entre os portadores de necessi-

dades especiais.

Arraiá da Capitá

Programação de Verão

Programação de VerãoAulão Sejel

Josbel

Sejel conquista 9 medalhas 
de ouro na copa Sesi

Arrastão Junino
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Infraestrutura, Mobilidade 
e Ordenamento Urbano
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Para proporcionar à população maior mobilidade urbana, 

conforto, lazer e mais beleza à cidade, a Prefeitura de Belém 

está executando diversas obras sob a responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Urbanismo. 

Entre as principais, destaca-se a urbanização da Avenida 

Augusto Montenegro, projeto que vai garantir maior integração 

e mobilidade para a população. A obra beneficiará diretamente 

os moradores dos bairros que ficam no entorno da Avenida 

Augusto Montenegro, facilitando e encurtando o tempo gasto 

no deslocamento para o centro de Belém e do centro para o 

bairro. A urbanização da Avenida Augusto Montenegro inclui 

drenagem, pavimentação, calçada, ciclovia, iluminação pública 

e implantação do BRT. O investimento, em torno de R$ 263 

milhões, gera mais de 600 postos de trabalho.   

Em uma ação da Seurb, a Prefeitura reformou o calçamento 

em frente à Basílica Santuário de Nazaré, para garantir  melhor 

fluxo aos fiéis durante o Círio de Nazaré 2015. A calçada 

ganhou piso em mármore chocolate, mesma cor existente na 

Praça Santuário. A nova calçada, com pedra antiderrapante, 

garante a acessibilidade de pessoas com deficiência: foram 

instalados balizadores – fixos e móveis – e construídas duas 

rampas. O valor do investimento foi de R$ 492.957,00.  

Outra importante obra entregue pela Prefeitura à população 

foi a nova Praça D. Alberto Ramos, no bairro da Marambaia, 

que  passou por reforma no piso, ganhou novos brinquedos, 

quadra de esportes, quiosques,  abrigo para a Guarda Municipal, 

iluminação e paisagismo, num investimento de R$ 426.464,90.

Merece destaque também a implantação da ciclovia no 

canteiro central da Avenida Duque de Caxias. Com  2,5 km de 

extensão, garante maior mobilidade aos ciclistas, principalmente 

os que trafegam pela  Avenida Brigadeiro Protásio e os que 

se deslocam das ciclofaixas das avenidas José Bonifácio e Dr. 

Freitas até a Duque de Caxias. A obra promove a integração dos 

bairros do Marco, Fátima, São Brás e Val-de-Cans, facilitando 

o deslocamento de quem utiliza bicicleta, um dos meios de 

transporte mais acessíveis para a comunidade belenense que, 

além de promover benefícios à saúde, ainda colabora com o 

meio ambiente da cidade.  

A Prefeitura de Belém investiu R$ 763.152,93 na ciclovia 

da Duque de Caxias, construída em concreto no canteiro central 

da avenida, o que proporciona mais segurança aos ciclistas, 

que agora passam a ter um caminho separado da pista por 

onde circulam os automóveis. 

Diversos bairros serão beneficiados com obras que im-

pactam no dia-a-dia das comunidades e que já estão sendo 

executadas, como é o caso das reformas dos mercados do 

Telégrafo, Santa Luzia e Sacramenta. Em breve, a reforma do 

complexo do Jurunas será iniciada também. 

 A prefeitura revitalizou o mercado do Telégrafo e da Sacra-

menta e está avançando com as obras do mercado de Santa 

Luzia, no bairro do Umarizal. 

No Jurunas, o espaço de abastecimento do Mercado Juru-

ninha  recebeu  serviços de reforma que incluem  reparos na  

estrutura de madeira da cobertura,  substituição do telhamento 

de barro e eliminação das infiltrações.  Também foram reali-

zadas as pinturas interna e externa do espaço, a adequação 

dos acessos de pedestres pela parte externa e a revisão das  

instalações hidráulica e elétrica. A obra contemplou, ainda, 

a reurbanização do espaço externo e revisão e reforma dos 

banheiros coletivos. 

Em breve, terá início a reforma no complexo de abaste-

cimento do Jurunas. As obras incluirão reparos na estrutura 

metálica da cobertura, substituição do telhamento, novas insta-

lações (elétricas, hidrossanitárias e drenagens), pintura interna 

e externa do prédio. Além disso, será feito o reordenamento de 

equipamentos urbanos do espaço e reurbanização do espaço 

externo, contemplando área verde, estacionamento, quiosques 

e nova iluminação. O complexo de abastecimento do Jurunas 

abrigará 326 feirantes. A previsão é que a obra seja concluída 

em dezembro de 2016.

Os investimentos da Prefeitura de Belém na melhoria da 

infraestrutura da capital e consequentemente da qualidade 

de vida da população, incluem a construção de um moderno 

porto com estrutura para atender com dignidade produtores 

e fornecedores de açaí. O projeto de reforma do Porto do Açaí, 

localizado na Avenida Bernardo Sayão com a Fernando Guilhon, 

terá complexo de alimentação, trapiche, balsa flutuante, boxes 

para a venda do açaí, banheiros coletivos com adequação para 

pessoas com deficiência e área de estacionamento para carga 

e descarga do açaí. Para o espaço externo do porto, o projeto 

prevê área verde e nova iluminação. O Porto do Açaí abrigará 

49 feirantes, com previsão de conclusão para agosto de 2016. 

O investimento será de R$ 4.292.917,95.

Ilhas com qualidade de vida
 

Na região das ilhas de Belém, a Prefeitura prioriza a 

melhoria do abastecimento e fornecimento de água para os 

ribeirinhos. A obra para instalação do sistema de tratamento 

de água da chuva já foi iniciada. Serão  200 instalações de 

sistema de tratamento com calhas apropriadas para a coleta 

de água da chuva. Uma estrutura de madeira de lei também foi 

construída para dar apoio ao sistema, que conta com tubula-

ções para a distribuição e caixa de água com capacidade para 

2.000 litros. O valor do investimento é de R$ 1.022.749,40.

Com as obras de requalificação e reforma da praça da Re-

pública, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal 

de Urbanismo, presenteará a população com a recuperação de 

um dos principais espaços de lazer e entretenimento da cidade. 

Essa obra está entre as consideradas prioritárias que a Prefeitura 

vem executando em homenagem aos 400 anos de Belém.  A 

Praça da República tem 58.000 m² de área e, nesta primeira 

etapa, serão recuperados seis importantes monumentos do 

complexo: a fonte luminosa, a Praça da Sereia, os dois coretos 

de ferro,  o coreto de alvenaria e o monumento à República. À 

medida que as obras forem avançando, também serão feitos 

reparos no calçamento, paisagismo e um novo projeto de 

iluminação pública. Em seguida, passarão por reforma o Bar 

do Parque, o anfiteatro e outros monumentos da praça. O 

investimento será de R$ 4.179.772,87.

 Os impostos pagos pela população na conta de energia 

eletrica, por meio da taxa de Contribuição de Iluminação 

Pública (CIP) são aplicados exclusivamente na manutenção, 

conservação e operação do sistema de iluminação pública já 

existente e na ampliação e melhoria desse sistema.

Em Belém, existem atualmente cerca de 91 mil pontos de 

iluminação/luminárias nas vias e logradouros públicos. Para 

manter este parque aceso e em perfeito funcionamento, foram 

gastos em operação e manutenção do sistema, de janeiro a 

novembro de 2015, R$ 9.234.000,00.  Nesse mesmo período, 

foram investidos R$ 19.045.000,00 para a execução de serviços 

de implantação de luminárias em locais onde não existiam; 

troca de luminárias antigas de baixo rendimento para novas 

com alto rendimento; troca de lâmpadas amarelas por brancas, 

com melhor reprodução das cores; instalação de luminárias 

voltadas para as calçadas nas ruas e avenidas que possuem 

arborização; e instalação de luminárias com tecnologia LED.

 A Avenida Visconde de Souza Franco, uma das princi-

pais vias da cidade, espaço tradicional de manifestações e 

comemorações públicas, ganhou nova iluminação e ficou 

ainda mais bonita. Nessa avenida foram substituídos 260 

pontos de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED. O valor 

do investimento foi de R$ 4.147.544,93. 

Também contemplada com nova iluminação, a Avenida 

João Paulo II recebeu serviços de implantação e substituição, 

totalizando 560 pontos com iluminação de LED, num inves-

timento de R$ 7.552.457,90.

 O material retirado (posteação e luminárias) das aveni-

das Visconde de Souza Franco e João Paulo II foi totalmente 

reaproveitado no serviço de melhoria da iluminação pública 

da Avenida Mário Covas.

Outro importante corredor de entrada da cidade Belém, a 

Avenida Brigadeiro Protásio, que liga as avenidas Júlio César 
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Praça Antônio Nascimento - Curió-Utinga

Praça Dom Alberto Ramos - Marambaia

Praça do Horto

Praça Gleba I - Marambaia
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e Duque de Caxias, recebeu nova iluminação. Foram insta-

ladas 129 luminárias de LED, representando um total de R$ 

1.298.874,72 investidos.

 Além da instalação de novos pontos de iluminação pública, 

a Seurb realizou a substituição de  29.605 luminárias amarelas 

por lâmpadas  brancas  nos bairros da Cidade Velha, Batista 

Campos, Campina, Reduto, Umarizal, Nazaré, São Brás, Marco, 

Guamá, Marambaia e nos distritos de Outeiro e Mosqueiro. 

Nesse serviço, o total de investimentos foi de R$ 8.501.643,90.

Ao longo do ano, 1.687 luminárias foram instaladas em 

diversas ruas e bairros de Belém num investimento de R$ 

939.277,87. Foram beneficiadas as ruas dos bairros do Telé-

grafo, Marco, Pedreira, Nazaré, Jurunas, Umarizal e São Brás. As 

ruas que ficam no trajeto do Círio de Nazaré e as transversais 

também receberam nova iluminação, entre elas as avenidas 

Nazaré, Magalhães Barata, José Malcher, Generalíssimo De-

odoro, 14 de Março, Gentil Bittencourt, Rui Barbosa, Quintino 

Bocaiúva, Benjamin Constant, Dr. Moraes, entre outras.

 Na área de análise de projetos e fiscalização de obras, 

a Secretaria de Urbanismo emitiu, até outubro de 2015, um 

total de 1.187 autos de infração, 399 alvarás de obras, 126 

renovações de alvarás e 2.727 Habite-se de obras.  

Para viabilizar uma real política de acessibilidade e mo-

bilidade urbana sustentável, que promova a integração da 

Região Metropolitana de Belém, a gestão municipal, ao longo 

do ano de 2015, priorizou o desenvolvimento de uma melhor 

e maior estruturação do transporte público coletivo. Para tanto, 

realizou ações permanentes de fiscalização e verificação in 

loco dos serviços prestados pelas cooperativas e motoristas, 

assim como a coibição e inibição da clandestinidade, por meio 

de recadastramentos do transporte alternativo de Belém e 

distritos, vistorias constantes, regularização de mototaxistas, 

implantação de pontos fixos de táxi e mototáxi, que, entre 

outras ações, garantiram maior segurança para usuários e 

população em geral. 

Um dos sistemas que teve grandes avanços, em 2015, foi 

o de mototáxis que, com a finalização do processo licitatório, 

somou 1.650 mototaxistas. No segundo semestre do ano, 

houve a abertura de mais mil vagas para complementar as 

vagas remanescentes no sistema, com previsão de conclusão 

para 2016, totalizando 2.650 mototaxistas devidamente re-

gularizados. 

O serviço de táxi obteve nova padronização e o cadastro 

foi atualizado, contabilizando 5.290 taxistas e 17 empresas 

atuantes. Também foram revitalizados 68 pontos de táxi.

Em 2015, ainda foi um dos eixos norteadores das ações 

de mobilidade urbana municipal, o investimento em ações 

que estimulam o deslocamento de pessoas por transporte 

não motorizado. O aumento da malha de ciclovias/ciclofaixas 

no tecido urbano totalizou 21.365m para o transporte não 

motorizado.

Para ordenar melhor o trânsito, fiscalizações ocorreram 

de forma sistemática nos principais corredores de tráfego e 

nos cruzamentos do sistema viário, além de ações volantes 

que inibiram 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 comuni-

cação com a sociedade a partir do Semob Virtual, aplicativo 

desenvolvido para telefonia móvel, além da manutenção do link 

Fale Conosco, com 53,95% dos atendimentos, seguido do fone 

118, com 41,14% dos atendimentos, e do twitter, com 4,9%, 

obtendo expressivo aumento na recepção de manifestações 

e pronta resposta aos usuários.

O Semob na Comunidade se firmou ainda mais como um 

programa cidadão, que leva importantes serviços do órgão 

e de parceiros para próximo da população. Foram atendidas 

15.320 pessoas em 57 ações ocorridas ao longo de 2015, 

com 3.501 emissões de 1ª e 2ª vias da Meia Passagem, 648 

passes para idosos, 232 passes para pessoas com deficiência, 

além de outros serviços de cidadania.

 CICLOFAIXAS   CICLOFAIXAS

Local Metros Local Metros

Travessa Antônio Baena   Av. José Bonifácio (entre Rua dos   

(entre João Paulo II e Av.  1.000 Mundurucus e Av. Duque de Caxias) 1.666  

Duque de Caxias)  

Rua dos Timbiras 1.781 Av. Ceará (entre Teófilo Condurú e 157   

  João Paulo II)

Rua Dois de Dezembro 448 Rua Teófilo Condurú (entre Rua dos    

  Mundurucus e Av. Ceará) 1.014

Travessa Cruzeiro 462 Trav. Lomas Valentinas (entre Av. Trav.    

  Angustura  (entre Av. João Paulo II e    

  Antônio Everdosa) 2.477  

Rua Manoel Barata 465 TOTAL DE CICLOFAIXAS 17.349

Rua Siqueira Mendes 412  CICLOVIAS   

Av. Pedro Alvares Cabral       

(Entre Tavares Bastos e Av. Dalva) 880

Avenida Tavares Bastos      

(Entre Almirante Barroso e       

Pedro Alvares Cabral) 550  

Rua dos Mundurucus      

(Teófilo Condurú e Apinagés) 3.500 

Av. João Paulo II (entre Av. Ceará e      

Antônio Baena) 60

QUADRO 1: Rede cicloviária implantada, 2015.

Fonte: Semob, 2015.

Av. Brigadeiro   

(Protásio Lopes 590  

Almirante Barroso    

(Tavares Bastos até o Banco do Brasil) 1.200

Av. Duque de Caxias 2.526

TOTAL DE CICLOVIAS 4.016

TOTAL CICLOVIAS E CICLOFAIXAS EXISTEN-

TES ATÉ FINAL DE 2015
21.365
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Novos pontos de ônibus

Calçada compartilhada

Ciclovia da Av. Duque de Caixas
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SERVIÇOS TOTAL EM 2015 POR SERVIÇO

AGENDAMENTO 1ª VIA ESPECIAL 204

2ª VIA ESPECIAL 28

1ª E 2ª VIA ESTUDANTIL 3.501

1ª VIA SÊNIOR 453

2ª VIA SÊNIOR 195

ARTE EDUCAÇÃO 464

ESTACIONAMENTO IDOSO 76

INFORMAÇÕES GERAIS 4.145

Serviços de Atendimento ao Usuário – SAL 103

OUVIDORIA Semob 81

PORTAL DO TRABALHADOR 849

IPAMB (atendimento: vacinas, glicemia, verificação de pressão, etc.) 149

CRAS 20

CREAS 48

SESMA (vacinas, dengue, chikungunya, glicemia, etc) 2.480

Clínica São Lucas (avaliação e encaminhamento p/ cirurgia de    

“carne crescida” e catarata) 1.210

Mototaxista (orientação para cadastramento) 47

Atendimento Médico (Consulta pediátrica) 78

SEJEL 50

RG (Agendamento e emissão) 1.139

TOTAL 15.320

QUADRO 2: Quantitativo do Semob na Comunidade, 2015.

Fonte: Semob, 2015.

No processo de aprimoramento da operação do serviço de 

transporte no município, foram realizadas consultas distritais 

e 10 audiências públicas presenciais voltadas à participação 

de diversos setores da sociedade, de usuários à operadores, a 

partir da execução das obras de implantação do Sistema Bus 

Rapid Transit – BRT, cuja audiência pública sobre o processo 

de licitação ocorreu no mês de maio de 2015.

As ações executadas no sistema operacional de tráfego 

promoveram a melhoria na fluidez com correções em tempos 

semafóricos e, ainda, de traçados geométricos em vias impor-

tantes de escoamento. Destaca-se a implantação do binário 

da Travessa Lomas Valentinas e da Travessa Angustura e do 

binário da Travessa Vileta e da Travessa Humaitá.

No transporte fluvial foram projetados e estão sob lici-

tação os portos fluviais da Praça Princesa Isabel e da ilha de 

Cotijuba, totalizando um investimento de aproximadamente 

R$ 3 milhões, que levarão melhorias para o acesso à região 

insular e mobilidade da população ribeirinha, integrando as 

ilhas ao continente e a pontos de embarque/desembarque 

existentes na orla da cidade.

As ações de gestão do transporte avançaram na racio-

nalização do sistema, com ampliação de atendimentos de 

origem-destino, ajustes operacionais de frota e de itinerários. 

A infraestrutura de apoio do sistema ônibus ganhou, em par-

ceria com a iniciativa privada, 105 novos abrigos que serão 

instalados ao longo da Av. Augusto Montenegro e em demais 

pontos da cidade.

O sistema  de transporte coletivo teve seu cadastro infor-

matizado contabilizando uma frota de 1.436 ônibus municipais 

e 752 metropolitanos, com 82% da frota acessível às pessoas 

com deficiência ou de mobilidade reduzida.

Informação Unidade Jan/2015 Dez/2015

Empresas Municipais Unidade 14 13

Empresas Metropolitanas Unidade 08 07

Linhas Municipais Unidade 108 102

Linhas Metropolitanas Unidade 56 58

Passageiros Transportados Total Passagem/dia 1.074.862 1.026.982

Frota Municipal Unidade 1.419 1.381

Frota Metropolitana Unidade 713 736

Frota adaptada  Unidade 1.482 1.834

Idade Média da Frota Anos 5,61 4,5

QUADRO 3: Dados Operacionais do 
sistema de ônibus, 2015.

Fonte: Semob, 2015.

Na fiscalização do transporte, foram realizadas oito ope-

rações Corujão em garagens de empresas, observando não só 

os diversos itens de segurança obrigatórios, como a qualidade 

do serviço. 

Os avanços na fiscalização também foram alcançados com 

investimentos na aquisição de equipamentos para os agentes 

de trânsito, de novas viaturas com rádio e GPS, motocicletas 

e, ainda, de talonários eletrônicos em fase de implantação. 

Os agentes estiveram envolvidos em 823 operações, das 

quais 136 foram operações especiais realizadas juntamente 

com a Polícia Militar. As ações foram diversas, de cumprimento 

da Lei Seca ao combate ao transporte clandestino, fiscalizações 

para desobstrução de calçadas, operações de blitz e muito mais. 

Equipes de agentes de trânsito também participaram de 

1.100 eventos promovidos no município. Destes, os eventos 

referentes à Semana Nacional de Trânsito, como cursos, ati-

vidades nas escolas e blitzes educativas, totalizaram 3.252 

pessoas; as ações educativas do Semob na Escola mobilizaram 

6.618 pessoas; a Operação BRT atingiu 2.521 participantes; 

e a Operação Verão teve 1.532 atendimentos; seguida da 

Campanha de Prevenção ao Trabalho Infantil nos ônibus com 

805 participantes; e de blitzes educativas, que atingiram 658 

pessoas.
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As obras do BRT da Avenida Augusto Montenegro avançam 
e o projeto se consolida como uma das mais importantes 
intervenções urbanas na área de mobilidade
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Ações Ações Realizadas Resultado/ Atendimento

Operação Volta às Aulas com abordagem educativas a pais e alunos. 20 612

Operação Carnaval com abordagens aos condutores e passageiros. 04 636

Operação Semana Santa com abordagens aos condutores e passageiros. 03 578

Operação Verão 06 1532

Operação BRT – Ação calçada compartilhada BRT 15 2521

Operação Círio 05 723

Eventos (seminários, Ação cidadania, workshop) 08 421

SeMOB na escola: Ação educativa nas escolas com palestra e teatro 42 6618

Palestras em empresas 10 353

Ação Preventiva implantação de semáforo e faixa de pedestre 05 325

Ação Dia da Mulher 01 132

Curso de Agentes de Trânsito 05 16

Blitzes educativas 04 658

Lançamento da Cartilha do Semobinho 01 200

Ação Semana do Bebê 03 642

Ação GGIM 02 93

SeMOB na Comunidade 26 631

Orientação desativação da parada de ônibus 04 238

Orientação Portal da Amazônia (Cuida Belém) 04 218

Campanha Prevenção do trabalho infantil nos ônibus (TRT) 03 805

Campanha Maio Amarelo 04 985

Semana Nacional de trânsito (Cursos, atividades nas escolas,    

blitzes educativas a faixa de pedestre e nos bares exposições). 10 3252

Palestras em empresas - SIPAT 13 952

Ação Desfile Escolar 03 1671

Reunião Externa 15 172

Orientação Interdição da Avenida Augusto Montenegro    

para retirada da passarela (DETRAN) 07 627

Visitas Técnicas nas escolas 17 42

Orientação aos moradores e transeuntes na Avenida Bernardo Sayão 03 271

QUADRO 4: Ações de Educação no Trânsito nas escolas e 
demais instituições.

Fonte: Semob, 2015.

Fonte: Semob, 2015.

No ano de 2015, foram formadas 95 turmas de Operadores 

de Transporte Coletivo, capacitando motoristas e cobradores 

do sistema de trânsito, além da realização de 31 campanhas 

educativas de rua, 42 ações do Semob na Escola e 286 orien-

tações de trânsito e transporte.

Foram implantados 38 novos radares na fiscalização ele-

trônica para excesso de velocidade, dos quais 24 com funções 

para infrações de avanço de sinal e parada sobre faixa de 

travessia de pedestres. 

O vídeo monitoramento também foi instituído em proje-

to piloto, implantado no Aeroporto Internacional de Belém, 

conforme Portaria nº 532/2015 do Contran.

No controle de tráfego, houve investimentos em mais 25 

novos pontos semaforizados com 6 km de vias sinalizadas, 

incluindo 450 faixas de travessias para pedestres e 140 de-

marcações de vagas para idosos e deficientes; 400 m² de 

sinalização vertical e 23.800 m² de sinalização horizontal.

Tipos de Ocorrências Total

Acidentes 1.237

Atropelamentos 52

Comoções 34

Veículos quebrados 62

Estacionamento irregular 2.327

Obstáculos na via 119

Total Geral 3.831

QUADRO 5: Demonstrativo de ocorrências no trânsito 
atendidas por Agentes de Trânsito.
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Melhorar a qualidade de vida da população é 

a meta maior dos investimentos em Infraestru-

tura, Mobilidade e Ordenamento Urbano e a 

Prefeitura trabalha para isso, com revitalização de praças 

em vários bairros da cidade; pavimentação de vias;  reno-

vação da iluminação pública; e implantação de ciclovias 

e ciclofaixas,  que totalizam hoje mais de 21 km.

A Avenida Doca de Souza Franco, uma das principais 

vias  de Belém, e a Avenida João Paulo II são bons 

exemplos desse trabalho. A iluminação foi toda subs-

tituída por lâmpadas de LED e o material retirado (pos-

teação e luminárias) agora reforçam a iluminação da 

Avenida Mário Covas.

Maior obra de mobilidade urbana já realizada pela Pre-

feitura de Belém, o BRT está sendo executado no trecho 

Entroncamento-Estádio do Mangueirão. Junto com ele, 

surge uma nova Augusto Montenegro, com asfalto de 

qualidade, nova iluminação, calçadas, ciclovias e paisa-

gismo., obra que vai beneficiar cerca de 600 mil pessoas 

residentes nos bairros do entorno.
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Por meio do Programa Urbanização de Favelas, a Sehab, 

em conjunto com a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), 

implantou o projeto de Urbanização da Bacia do Paracuri, 

no Distrito de Icoaraci. O projeto prevê a construção de 376 

unidades habitacionais e a requalificação urbana do Canal 

do Paracuri, no valor total de R$ 63.104.034,70. Deste valor, 

17% correspondem à contrapartida da PMB.

Graças ao programa Municipal de Habitação “Viver Belém 

- Minha Casa Minha Vida”, criado em junho de 2013, a PMB, 

em parceria com o Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, 

constrói unidades habitacionais para famílias que ganham até 

R$ 1.600,00. Com este programa, a Prefeitura deve beneficiar 

cerca de 45 mil famílias. Atualmente, mais de 9 mil unidades 

habitacionais estão em construção e as primeiras devem ser 

entregues neste primeiro semestre de 2016.

O programa conta com 11 empreendimentos, são eles: 

“Viver Primavera” com 704 unidades habitacionais; “Viver 

Val-de-Cans”, com 1.152 unidades; o “Residencial Quinta 

dos Paricás”, em Outeiro, com 2.720; o “Residencial Tenoné 

II - Etapa I e II”, com 482 unidades; o “Viver Mosqueiro” com  

1.000 casas; “Viver Maracá”, com 550 unidades, em Icoaraci; 

o “Viver Outeiro”, com 1.008; “Viver Pratinha”, com 768; 

“Viver Independência” com 352 unidades e “Viver Portal do 

Tenoné”, com 304.

EMPREENDIMENTO ATIVIDADE                    PARTICIPANTES PERÍODO

Vila da Barca   Reunião com Lideranças comunitárias e    
 Associação de Moradores da Vila da Barca   25 Jan, Jun e Set/2015

  Visita Domiciliar para identificação  das   
 construções irregulares na área do projeto   
  Vila da Barca 204 imóveis visitados Jul a Nov/2015

   Atendimentos Individuais/Sehab 100 Jan a Dez/2015

 Ação para retirada de ocupantes dos    
 blocos habitacionais 20 Nov/2015

  Visita na área, para diminuir os impactos    
 causados pela paralisação da obra 12 Jan a Nov2015

Neuton Miranda Assembleia Geral 80 Março e Out/2015

   Plantão Social 168 Jan a Jul/2015

  Reunião Periódica entre os membros da    
 empresa contratada com a equipe técnica 04 Fev a Jun/2015

   Retirada das famílias da área 15 Nov/2015

Bacia do Paracuri Plantão Social 200 Jan a Jul/2015

  Reunião Periódica entre os membros da   
 empresa contratada com a equipe técnica    
 da PMB/SEHAB 02 Fev a Jun/2015

   Retirada das famílias da área 23 Março a Jun/2015

Quadro 1: Ações executadas no Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS 
dos empreendimentos habitacionais. Sehab, janeiro a novembro de 2015

Quadro 2: Empreendimentos contratos pela CAIXA para a 
execução do Programa Viver Belém.

Viver Pratinha 768 DABEN 1 1 - - 60%
Viver Val-de Cans 1.152 DAENT 1 1 - - 9%
Viver Primavera 704 DAICO 1 1 - - 58%
Viver Independência 352 DABEN - - - - 11,5%
Viver Portal do Tenoné 304 DAICO - - - - 26,5%
Viver Outeiro 1.008 DAOUT - - - - 25%
Residencial Quinta dos Paricás 2.720 DAICO 2 1 2 1 16%
Viver Maracá 550 DAICO 1 1 1  39%
Tenoné II 1ª Etapa 384 DAICO - - - - 19%
Tenoné II 2ª Etapa 96 DAICO - - - - 53%
Viver Mosqueiro 1.000 DAMOS 1 1 - - 21%
Total 9.038 - - - - - -

Empreendimento Unid. hab. Distrito Equipamentos Comunitários % concluído

Creche UBS Escola Escola
  Fund. Médio

O programa habitacional “Cheque Moradia” é outro im-

portante instrumento na política habitacional da Prefeitura de 

Belém. Implantado pela PMB, em parceria com o Governo do 

Estado, por meio de convênio com a Companhia de Habita-

ção do Estado do Pará (Cohab), tem por finalidade atender 

famílias com renda de até 3 salários mínimos, possibilitando 

a construção, ampliação ou reforma de suas casas, ficando a 

contratação e pagamento da mão-de-obra sob a responsa-

bilidade do beneficiário.

Até o momento, o programa beneficiou 1.200 famílias 

residentes nos bairros do Benguí, Tapanã, Tenoné, Pratinha, 

Aurá, Sacramenta, Pedreira, Marambaia, Guamá, Terra Firme, 

Jurunas e Distrito de Icoaraci.

Já o Programa Municipal de Regularização Fundiária “Chão 

Legal”, implantado pela Companhia de Desenvolvimento Me-

tropolitano de Belém (Codem) para promover a regularização de 

assentamentos urbanos consolidados, ocupados por população 

de baixa renda, atendeu, em 2015, 5.162 famílias. Com isso, 

cresceu para 10.363 o número de famílias atendidas, das 

11.433 cadastradas no programa para o período de 2014 a 

2017, conforme demonstrado no quadro 3.

O objetivo é garantir o direito social à moradia e segurança 

jurídica aos moradores de áreas irregularmente ocupadas, 

aplicando instrumentos disponíveis na legislação vigente, como 

Estatuto da Cidade - Lei nº 10.257/01, Medida Provisória nº 

2.220/01 e Lei Federal 11.977/2009.

Nesses residenciais, além de moradia digna, a população 

será beneficiada com infraestrutura completa. Os empreen-

dimentos terão ruas asfaltadas, calçadas, meio-fio, drenagem 

subterrânea, sistema de abastecimento de água e de esgoto, 

iluminação externa, praças, quadras poliesportivas, centros 

comunitários, posto de saúde, creches e área destinada ao 

comércio, gerando também emprego e renda. Confira no 

quadro abaixo: 
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O programa atua diretamente em áreas públicas municipais 

e, em parceria com órgãos estaduais como Iterpa e Cohab, 

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.

PROJETOS EM EXECUÇÃO META CADASTRO FAMÍLIAS META REGULARIZAÇÃO META 2015 BAIRRO

BENGUÍ ETAPA 2 563 394 100 Benguí

PARACURI (SEHAB) 2.275 1.593 593 Paracuri

SUB BACIA I (PROMABEN) 1.630 1.395 395 Jurunas e Cidade Velha

CANARINHO (COHAB) 650 480 360 Parque Guajará

JD. UBERABA        

(DEFENSORIA PÚBLICA) 3.000 2.100 1.000 Tapanã

CARMELÂNDIA        

(DEFENSORIA PÚBLICA) 1500 1.500 1.200 Mangueirão

EDUARDO ANGELIM POLIG 1 133 93 93 Parque Guajará

EDUARDO ANGELIM POLIG 2 891 800 400 Parque Guajará

CABANO ANTÔNIO VINAGRE 126 126 126 Curió-Utinga

FÉ EM DEUS 1965 1.695 695 Tenoné e Águas Negras

JARDIM DA LIBERDADE 200 200 200 Benguí

TOTAL 11.433 10.376 5.162

Quadro 3. Resultado do Programa Chão Legal 
até outubro de 2015.

Fonte: CODEM – Dez/15.

No Conjunto Residencial Eduardo Angelim Etapa 1, todas 

as etapas do processo de Regularização fundiária foram execu-

tadas, culminando com a entrega de 73 títulos aos moradores. 

No momento estão sendo produzidas as peças técnicas que 

compõem os 400 processos individuais já formalizados da 

Etapa 2, para posterior emissão dos títulos de cada morador.

Ao todo, 111 certidões do Cartório de Registro de Imóveis 

remanescentes do Projeto Benguí Etapa 2 foram entregues 

em 2015.

Em parceria com a Cohab foi efetivado o projeto de regu-

larização dos lotes ocupados pelos moradores do Residencial 

Canarinho, no bairro do Tapanã, sendo entregues 352 títulos. 

O trabalho integrado com o governo do Estado proporcionou a 

extensão do projeto para mais 6 áreas: Fé em Deus, Taboquinha, 

Pratinha, Pantanal, Riacho Doce e Liberdade.

Na área da comunidade Fé em Deus, foi realizado levan-

tamento topográfico com cadastro físico de 1.689 lotes, 713 

cadastros socioeconômicos e a coleta de documentos de 320 

moradores da área.

A Gestão Municipal atua junto com a Defensoria Pública 

do Estado do Pará na mediação de conflitos fundiários urba-

nos e na regularização fundiária de interesse social em áreas 

particulares com a utilização do instrumento de usucapião.

No ano de 2015, 1.177 famílias moradoras do Residen-

cial Carmelândia, bairro do Mangueirão, tiveram suas ações 

de usucapião, em favor dos moradores, ajuizadas com seus 

protocolos entregues. No Jardim Uberaba, bairro do Tapanã, 

foi recolhida a documentação de 900 moradores e executada 

a fase de medição dos terrenos para serem encaminhados à 

Defensoria Pública.  

A PMB ainda atuou na regularização patrimonial por 

demanda espontânea, regularizando 26 lotes por meio de 

alienação (compra e venda), 624 por resgate e 29 concessões, 

beneficiando um total de 679 famílias, número bastante su-

perior aos 501 terrenos regularizados em 2014. Para tanto, 

foram realizados vários procedimentos necessários para a 

devida instrução dos processos de regularização patrimonial:

• Orientação ao público para formalização dos processos 
de regularização;

• Realização de pesquisa fundiária, com elaboração de 
cadeias dominiais nos casos de processos de resgate 
de enfiteuse;

• Realização de vistorias técnicas nos imóveis, para a re-

alização de levantamentos topográficos e consequente 
elaboração de plantas e de memoriais descritivos;

• Elaboração de laudos de avaliação dos imóveis; e

• Visitas domiciliares para elaboração de laudos sociais, 
nos casos caracterizados como regularização de inte-
resse social.

ATIVIDADES RESGATE COMPRA E VENDA CONCESSÃO PESQUISA SOLICITAÇÃO TOTAL

Processos Formalizados 696 78 98 - 872

Cadastro Físico 466 98 45 39 648

Topografia (m²) 334.880,90 21.170,47 9.854,02 20.044,47 385.949,86

Títulos Emitidos 624 26 29 - 679

Análise Jurídica Processual 1198 454 - - 1652

Avaliações 782 125 0 0 907

Quadro 4. Resultados da Regularização Patrimonial por 
atividade realizada até outubro de 2015.

Fonte: CODEM – Dez/15.

No protocolo da demanda espontânea foram formalizados 
872 processos administrativos de regularização, sendo 696 
resgates, 78 compra e venda e 98 pedidos de regularização 
de interesse social. A Unidade de Pesquisa Fundiária realizou 
1.312 extratos de cadeia dominial, com análise documental 
do histórico de titularidade do imóvel, enquanto a Unidade de 
Avaliação de Bens Imóveis avaliou 907 lotes, dos quais 782 
são de resgate de enfiteuse e 125 processos de compra e 

venda.  Da mesma forma, foram atendidas 46 solicitações para 
avaliações, objetivando desapropriações e base técnica para 
valores de aluguéis para funcionamento de secretarias da PMB.

A Unidade de Levantamento Topográfico procedeu, por 
intermédio de terceirizada, vistoria técnica em um total de 648 
processos, sendo 466 processos de resgate de enfiteuse, 98 
processos de compra e venda e 45 processos de concessão.

No ano de 2016 será dada continuidade à regularização 
fundiária nos assentamentos da sub bacia 01, Conjunto 
Residencial Eduardo Angelim  II,  Paracuri, Carmelândia, 
Jardim Uberaba, Comandante Cabano Antônio Vinagre, 
Fé em Deus, Jardim da Liberdade, Taboquinha, Riacho 
Doce, Pantanal e Pratinha. Fazem também parte da meta 
de regularização os assentamentos localizados em aglo-
merados subnormais definidos pelo IBGE em 2010 como 

Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, e em projetos 
conveniados com outras esferas de governo.

Como desafio assumido pela Gestão Municipal, até 
2017 devem ser inseridas as comunidades da Terra Firme, 
Água Cristal, Ranário, Área Central da Cohab, Taboquinha, 
Liberdade, Pratinha, Pantanal e Riacho Doce, além de outras 
a serem definidas conforme demanda, totalizando cerca 
de 10.000 lotes a serem regularizados.

REGIME 2012 2013 2014 2015 TOTAL

COMPRA E VENDA 2.233.607,05 1.205.608,08 4.405.649,10 2.580.848,84 7.398.234,34

RESGATE 772.759,65 1.169.080,48 1.378.170,37 1.523.545,38 7.871.034,61

TOTAL 3.006.366,70 2.374.688,56 5.783.819,47 4.104.394,22 15.269.268,95

Quadro 5. Comparativo da receita (R$) da Regularização 
Patrimonial de 2012 a outubro de 2015.
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Obras do Programa Viver Belém
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Parcerias marcam a atuação da Prefeitura de Belém 

na área de Habitação e Regularização Fundiária. 

Com o Governo do Estado, foi implementado o 

Cheque Moradia que já beneficiou 1.200 famílias resi-

dentes em vários bairros de Belém.

O Programa Municipal Chão Legal garante o direito 

à moradia, provomendo a regularização fundiária. Em 

2015, atendeu 5.162 famílias de baixa renda em as-

sentamentos urbanos.

Com o programa Viver Belém - Minha Casa, Minha 

Vida,  parceria da Prefeitura com o Governo Federal, 

estão em execução 11 residenciais, totalizando 9 mil 

novas unidades.
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Financeira
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O Poder Público Municipal, responsável pelo atendimento 
das necessidades da coletividade, empreendeu esforços no 
sentido de implementar ações planejadas visando à utilização 
dos recursos públicos com eficiência e equidade.

Os desafios a superar ainda são muitos, razão pela qual, 
a partir de um vigoroso esforço de planejamento, prioridades 
foram estabelecidas visando, essencialmente, melhorar a capaci-
dade de gestão administrativa e focar em ações direcionadas ao 
melhor atendimento da população e funcionamento da cidade.

A tarefa de administrar o Município de Belém foi cumprida, 
em 2015, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
que 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, estabelecendo normas de 
finanças públicas com a finalidade de reduzir o déficit, estabilizar 
a economia e controlar o gasto público.

Os agentes políticos devem administrar o dinheiro público 
de maneira responsável e transparente em todos os níveis de 
governo, mas é preciso que a sociedade saiba que os muni-
cípios brasileiros lidam, nos dias de hoje, com uma situação 
econômica caracterizada pelo continuado estrangulamento 
financeiro com graves repercussões sobre toda a população. 
Em 2015, Belém não fugiu deste cenário.

Crise
A origem desta crise, cada vez mais profunda, se encontra 

nos graves problemas do modelo federativo, nas políticas de 
desoneração fiscal (IPI, ICMS, IPVA) promovidas pelos Governos 
Federal e Estadual e na desaceleração econômica.

Esse desequilíbrio afeta de forma negativa a arrecadação 
das receitas municipais, levando a administração municipal 
a efetivar ajustes fiscais que resultaram, no ano que passou, 
em cortes nas despesas que, muitas vezes, comprometem a 
prestação de serviços já instalados e a expansão da ação 
governamental com novos investimentos.

De modo geral, o ano de 2015 é um retrato desta situação. 
Registrou-se a queda nas atividades econômicas, o aumento 
nos índices inflacionários, o aumento na taxa de câmbio e o 
aumento na taxa de desemprego, fatores que determinaram 
a retração do consumo, se refletiram diretamente no ciclo 
produtivo da economia e afetaram, sobremaneira, a arrecadação 
municipal, principalmente as receitas oriundas de impostos, 
como ISS, ITBI, ICMS, IPVA e FPM.

Verifica-se que o desempenho da arrecadação do Muni-
cípio teve reflexos negativos em algumas receitas, apontando 
decréscimos desde o ano de 2103, fruto da redução das alí-
quotas pela redução no nível de arrecadação dos Governos 
Federal e Estadual, e da política de econômica adotada pelo 
Governo Federal.

Perdas
O principal tributo municipal, o Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISSQN), acompanhou a retração da 
economia do ano de 2015 e apresentou crescimento negativo 
em relação ao mesmo período do ano de 2014, com taxa 
de -9,77%, acompanhado pelo ITBI, que registrou índice de 
-7,92%.

No caso da cota parte do ICMS e da cota parte do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM), que apresentam crescimento 
de 1,77% e 6,83%, respectivamente, em relação ao ano de 
2014, a princípio se poderia inferir um panorama positivo, 
apesar do quadro recessivo da economia. Entretanto, há de 
se ressaltar que as perdas foram compensadas pelo aumento 
das alíquotas atribuídas ao Município de Belém. A cota parte 
do ICMS, de 17,40% em 2014 passou para 17,74% em 2015, 
bem como o FPM, que em 2014 situava-se em 5,4% e teve 
sua alíquota elevada para 6% em 2015.

FPM
A Prefeitura de Belém convive com perdas sucessivas nos 

repasses oriundos do FPM, de um lado, em função da redução 
do coeficiente pela engenharia financeira para a distribuição 
dos impostos federais que compõem o fundo e definição da 
cota parte dos Municípios; e de outro pela implementação da 
política de isenções fiscais do Governo Federal, que penaliza for-
temente os Estados e Municípios das Regiões Norte e Nordeste, 
ao conceder, inclusive no decorrer da execução orçamentária, 
renúncias fiscais ou reduções na alíquota do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), que se constitui na base para 
a composição e a distribuição dos recursos do FPM.

Para ilustrar a situação, pode-se simular a apuração dos 
valores da cota parte do FPM utilizando-se como referência a 
alíquota do exercício de 2013, que era de 7%, e nos exercícios 
de 2014, 2015 e 2016 foi reduzida para 5,4%, 6% e 5,4%, 
respectivamente. Levando-se em conta essas reduções de 
alíquotas, chega-se a um acúmulo de perdas, neste período, 
de cerca de R$ 333 milhões.

Este quadro é agravado pela distribuição da cota parte 
do ICMS, que em função das legislações federal e estadual 
privilegia estados e municípios com atividade econômica mais 
significativa. O critério atual, em que a maior parte dos recursos 
é distribuída proporcionalmente ao valor adicionado, nem 
sempre garante melhor qualidade de vida à população do 
município privilegiado pela regra.

Desequilíbrio
A Lei Complementar nº 63/1990, válida em todo o território 

nacional, estabelece os critérios de distribuição do bolo de 25% 
do ICMS pertencentes aos municípios, segundo os quais os 
estados creditarão aos respectivos municípios ¾, no mínimo, 
na proporção do valor adicionado gerado nas operações rela-
tivas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, 
realizadas em seus territórios. O restante (¼), de acordo com o 
que dispuser lei estadual ou, no caso dos territórios, lei federal.

A desoneração tributária criada produz efeitos destrutivos 
ao estado com um perfil primário-exportador, como no caso 
do Pará, e ainda provoca graves distorções na distribuição 
dos 25% do ICMS entre os municípios, uma vez que na base 
o valor das exportações é isento.

A forma atual de distribuição dá a dimensão injusta na 
partilha do ICMS, criando distorções entre o valor arrecadado 
de ICMS e o Valor Adicionado Fiscal (VAF), que compõe a 
base de cálculo da distribuição da cota parte aos municípios.

Isso provocou a redução do valor médio de ICMS repar-
tido entre os municípios e beneficiou as cidades produtoras 
de semielaborados, especialmente os de base mineral, em 
prejuízo, principalmente, de Belém e cidades de médio porte 
com baixo potencial extrativista-exportador, ensejando escalas 
sucessivas de reduções nas alíquotas devidas ao Município 
que, pela sua atividade econômica, é penalizado, produzindo 
efeitos perversos: em 2011, a alíquota do ICMS para Belém 
situava-se em 20,57%, e de 2012 a 2015, as alíquotas foram 
de 20,19%, 18,30%, 17,40% e 17,74%, respectivamente, 
representando perdas acumuladas no período da ordem de 
R$ 193 milhões.

Este cenário de sucessivas perdas provenientes das 
distorções advindas das legislações vigentes e das políticas 
econômica e fiscal implementadas pelo Governo Federal, em 
especial as de incentivos fiscais, resultaram na drástica redução 
das receitas municipais, que no período, e de forma acumula-

da, representam cerca de R$ 526 milhões, comprometendo 
sobremaneira a capacidade de investimentos da Administração 
Municipal com Recursos do Tesouro Municipal, que hoje se 
limita a R$ 90 milhões, bem como restringe a criação, expansão 
ou aperfeiçoamento de ações e serviços ofertados à população.

Semanas de Conciliação
De modo a minimizar estes efeitos negativos nas finanças 

públicas municipais, a Gestão atual, por meio do órgão de 
finanças, lançou a Semana de Conciliação, que já se con-
solidou como um importante instrumento de política fiscal, 
com o objetivo de regularizar débitos fiscais e reduzir o índice 
de inadimplência dos principais tributos, produzindo efeitos 
positivos em relação a 2014, de 18,8%.

Essas ações de curto prazo são exitosas porque desper-
tam os devedores para a necessidade de quitar seus débitos, 
atingindo pequenos e grandes contribuintes, e mostram que 
a Prefeitura está aberta a negociações. Na primeira e segunda 
conciliação de 2015 se conseguiu uma quantidade de nego-
ciações em todos os tributos, totalizando 54.496 inscrições, 
com volume total R$ 161,4 milhões negociados e, dos quais, 
R$ 26,8 milhões já foram pagos – ou seja, 17% sobre o total 
negociado.

Analisando esse cenário separadamente, temos visões 
particulares de cada conciliação que também nos apontam 
resultados positivos. Somente na primeira conciliação arre-
cadamos até o mês de outubro de 2015 o percentual de 
22% dos tributos negociados. Apurando-se os valores pagos 
da segunda conciliação, até outubro de 2015, chegamos ao 
volume de R$ 6,4 milhões arrecadados, o equivalente a 9% 
das negociações, que foram de R$ 70,4 milhões.

Estes resultados mostram que as conciliações tiveram efeito 
positivo como estratégia para garantir parcialmente as perdas 
oriundas da redução das alíquotas do ICMS e do FPM, se 
constituindo como importante fonte de financiamento para 
as despesas com investimentos.

O contexto de 2015 demonstrou que o gestor deve agir 
com cautela, em especial quando se analisa a estrutura de 
financiamento das receitas, demonstrando o grau de depen-
dência às receitas transferidas constitucionalmente, legais, 
voluntárias e de financiamentos internos e externos, conforme 
se visualiza a seguir.

Até os anos 90, a receita repassada aos estados e mu-
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nicípios representava 45% do bolo tributário. Atualmente a 
União fica com 60%, os estados com 24% e os municípios 
com 16% da receita para atender a um crescente aumento 
das demandas em razão dos serviços públicos municipais.

Portanto, os municípios dependem, sobremaneira, dos 
repasses de recursos constitucionalmente a eles vinculados, 
como o FPM, a cota parte do ICMS e do IPVA, além do IPI 
Exportação e do valor da desoneração do ICMS, representando 
um comprometimento, em 2015, de 41,98% nas receitas 
gerenciáveis do município, evidenciando o grau de dependência 
aos repasses do Governo do Estado e do Governo Federal.

Quando se agrega aos valores arrecadados das trans-
ferências constitucionais e legais os repasses oriundos das 
operações de créditos, do Sistema Único de Saúde (SUS), do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e de 
convênios, este comprometimento salta para 75%, limitando 
significativamente a capacidade discricionária do gestor.

Analisando o desempenho, do ponto de vista da projeção 

do Orçamento Geral do Município para o exercício de 2015, 
aprovado pela Lei nº 9.075, de 22 de dezembro de 2014, 
verifica-se uma frustração entre a previsão e a realização da 
receita gerenciável pelo Tesouro Municipal da ordem de R$ 
185 milhões, conforme se vê no quadro abaixo:

Ajuste
Este quadro levou a Administração Municipal a estabelecer 

procedimentos para equilibrar as finanças do Município, insti-
tuindo o Decreto Municipal n° 83.410, que definiu medidas 
de contenção e redução de despesas e limitação de empenho 
no âmbito do Poder Executivo, assim como criou o Núcleo de 
Contenção de Despesa (NCD).

Ao NCD foi atribuída a missão de coordenar e supervisionar 
o cumprimento das medidas administrativas e das metas esta-
belecidas no referido Decreto, entre as quais instituir medidas 
administrativas que visem racionalizar as rotinas de trabalho, 
com vistas a tornar mais eficientes e econômicas as atividades 
desempenhadas pelos órgãos do Poder Executivo.

O ajuste fiscal se fez necessário não apenas pelo resultado 
frustrante da arrecadação das receitas projetadas para o exer-
cício de 2015, como também em decorrência da majoração 
dos índices econômicos (inflação, IPCA, INPC, Selic, dólar e 
outros) que norteiam os encargos com o pagamento da dívida 
interna e externa, de contratos e gastos com energia elétrica, 
entre outros.

Dívida
Este quadro de elevação dos índices econômicos gerou 

aumento das despesas, agravado em agosto de 2014, quando a 
gestão atual foi compelida a assumir a dívida de R$ 90 milhões 
em virtude do não recolhimento do Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (Pasep) dos anos de 2005 a 
2008. Tal fundo é constituído pelas contribuições das empresas 
e da participação dos entes públicos e financia o pagamento 
do seguro desemprego e do abono salarial dos trabalhadores.

A adesão do Município ao Programa de Recuperação Fiscal 
(Refis) possibilitou o redimensionamento da dívida para R$ 68,7 
milhões, com pagamento inicial de R$ 13 milhões em 2014, 
representando 20% do estoque e comprometendo, significa-
tivamente, o financiamento dos investimentos programados 
deste exercício, além de contribuir para o aumento da dívida 
dos exercícios subsequentes, já que a negociação implica em 
um saldo remanescente a ser pago em 180 parcelas. 

A Dívida Municipal poderá aumentar, ainda, a partir da 
potencial cobrança, pela Procuradoria Fiscal da União, apre-
sentada no final do exercício de 2015 e em fase de cobrança 
amigável, por conta do não recolhimento do Pasep dos exercí-
cios referentes ao período de dezembro de 2005 a dezembro 
de 2008, com parcelas mensais em torno de R$ 800 mil, que 
está em fase de análise e acompanhamento pela Secretaria 
de Assuntos Jurídicos (Semaj). 

Servidor valorizado
Apesar de toda a conjuntura financeira de padecimento dos 

municípios, esta gestão teve como ponto relevante a valorização 
do servidor público municipal, garantindo a qualificação e 
concessão de reajustes salariais a todas as categorias funcionais, 
inclusive com aumento do piso salarial dos professores acima do 
piso nacional, o que colocou o Município de Belém na primeira 
posição no ranking das capitais do país em remuneração paga 
ao magistério com jornada de 40 horas semanais.

Em 2013, o reajuste foi de 9% (Decreto Municipal n° 
76.015, de 22 de maio de 2013), representando ganho real de 
1,84%, considerado a inflação do período de 7,16% medida 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
Em 2014, o reajuste geral dos servidores foi de 6,78%, (Decreto 
Municipal n° 79.233, de 04 de abril de 2014), com aumento 
real de 0,97%, considerando o IPCA do período de 5,81%. Em 
2015 o reajuste foi de 8,05% (Decreto Municipal n° 82.775, 
de 13 de maio de 2015), com aumento real de 2,88%, consi-
derando a inflação do período de 5,17%, medida pelo IPCA. 

Ao conceder os reajustes, repondo a perda inflacionária 
do período, bem como garantindo contratação de servidores 
em áreas estratégicas (educação, assistência, saúde) e a imple-
mentação dos Planos de Cargos e Salários dos Procuradores 
Municipais, da Guarda Municipal e dos Agentes de Trânsito, 
houve um gradativo aumento no comportamento dos gastos 
com pessoal na Receita Corrente Líquida, nos anos de 2013 
a 2015.

Para que os reajustes salariais fossem possíveis, foram 
implementadas diversas medidas administrativas temporá-
rias de racionalização, controle orçamentário e contenção de 
despesas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo, dentre 
elas restrições ao reajuste salarial nos cargos em comissão e 
nos subsídios dos agentes políticos; controle rigoroso no uso 
de linhas telefônicas; redução no consumo de energia elétrica; 
controle e racionalização na utilização de cópias reprográficas; 
suspensão da celebração de novos contratos de locação de 
imóveis e de locação de veículos; suspensão da contratação 
de novos serviços de consultoria de qualquer natureza, entre 
outras.

O comprometimento da Despesa de Pessoal na Receita 
Corrente Líquida apresenta-se crescente. O ano de 2012 apre-
sentou um comprometimento de 37,60%; e se registrou o 
comprometimento de 43,16% em 2013; 48,88% em 2014; 
e 47,10% estimados para 2015.

Nessa esteira, igualmente foram priorizados os serviços 
voltados para a educação e saúde, entre outros setores que 
tiveram atenção diferenciada por parte da Administração Mu-
nicipal, que destinou recursos aos setores estratégicos voltados 
à prestação dos serviços essenciais à população: saneamento, 
segurança pública, assistência social e mobilidade urbana. 
Assim, assegurou-se o desenvolvimento de ações e projetos 
de fundamental importância aos munícipes.

RECEITA PRÓPRIA 873.551 776.293 -97.258
 Impostos 586.039 515.440 -70.599
 Taxas 78.058 64.877 -13.181
 Dívida Pública 89.353 56.570 -32.783
 Cosip 66.946 100.125 33.179
 Outras 53.155 39.281 -13.874
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.076.552 988.970 -87.582
 União 506.242 444.320 -61.922
 FPM 479.975 429.674 -50.301
 Auxílio Financeiro 17.260 - -17.260
 Outras 9.007 14.646 5.639
ESTADO 570.310 544.650 -25.660
 ICMS 450.145 443.915 -6.230
 IPVA 106.982 87.157 -19.825
 Outras 13.183 13.578 395
TOTAL 1.950.103 1.765.263 -184.840

Receitas Gerenciáveis do Tesouro Municipal 
Prevista x Realizada – 2015.

    Especificação Unid. hab. Distrito Lei Orçamentária % concluído

Prevista Realizada Diferença 
 (a) (b) (b-a)

Fonte: Prevista: Lei Orçamentária Anual
Realizada: Sistema GIIG até 27/12/2015 - Dados Provisórios
Nota: Exclui as Receitas o Fundeb, Sus, Convênio, Operações de Crédito e Receita da Ad. Indireta
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A aplicação dos recursos no âmbito dos Grupos de Despesa 
e por Poder apresentou, em 2015, uma redução em relação 
ao ano de 2014, de 3,45% relativo ao Poder Executivo e de 
1,74% ao Poder Legislativo, tendo em vista a necessidade de 
contenção dos gastos.

Pode-se verificar que a Despesa Corrente em 2015 apre-
sentou recuo de de 9,38% em relação a 2014, enquanto que 
as despesas de investimentos foram superiores em 8,39% em 
relação ao ano anterior.

Entre os principais investimentos estão as obras do BRT 
Augusto Montenegro / Entroncamento; as obras em anda-
mento das quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs); 
a reforma do Pronto Socorro Mario Pinotti, com a respectiva 
compra de equipamentos; a reforma de escolas municipais; 
a pavimentação e melhorias de vias; a continuação de obras 
na bacia III e IV da Estrada Nova; e as obras no sistema de 
iluminação pública.

Saldo positivo
O saldo de 2015 revela uma gestão comprometida com 

o cumprimento dos indicadores fiscais. É de fundamental im-
portância que o Município esteja apresentando resultados 
fiscais positivos, demonstrados nos Relatórios de Execução 
Orçamentária e Financeira e de Gestão Fiscal, disponibilizados 
a cada bimestre e quadrimestre, para o regular pagamento 
das despesas compulsórias, como pessoal, financiamento da 
educação e saúde, pagamento da dívida, bem como para 
captação de recursos voluntários junto aos Governos Estadual 
e Federal e a contratação de empréstimos junto a instituições 
financeiras, de modo a viabilizar o financiamento dos inves-
timentos públicos necessários à melhoria da qualidade de 
vida da população.

Nos Relatórios de Execução Orçamentária do 5° Bimestre 
e de Gestão Fiscal do 2° Quadrimestre do ano de 2015, em 
observância aos limites fixados pela LRF, o Governo Municipal 
se posiciona nos limites estabelecidos para pessoal, dívida, 
resultado primário, operações de crédito, gastos com educação 
e saúde.

O limite de pessoal e encargos sociais, até o segundo 
quadrimestre de 2015, apresenta um comprometimento na 
Receita Corrente Líquida de 45,95%, apurado oficialmente 
de setembro de 2014 a agosto de 2015 , ficando abaixo do 
limite prudencial de 51,30%.

Comparados com a Receita Líquida de Impostos, os gastos 
com educação e saúde ultrapassaram os limites legais (25% e 
15%, respectivamente), alcançando os percentuais de 25,5% 
e 19,80%. Implica dizer que os gastos ultrapassaram R$ 6,6 
milhões e R$ 49,1 milhões em educação e saúde.

A Dívida Consolidada Líquida (DCL), que deduz do valor da 
dívida à disponibilidade financeira e demais haveres financeiros, 
alcançou o valor de R$ 313,3 milhões em 2015.

Portanto, a Administração Pública Municipal tem amplo 
potencial para captar recursos com instituições financeiras 
nacionais e internacionais, pois o endividamento encontra-se 
abaixo do limite legal definido pelo Senado Federal. 

Cabe ressaltar que, conforme LRF, a capacidade de endivi-
damento pode ser de até uma, duas vezes a Receita Corrente 
Líquida (RCL), que é da ordem de R$ 3,1 bilhões. Porém, a 
capacidade de pagamento tem que se aliar ao estoque da 
dívida, visto que existem outros pagamentos prementes, como 
o da manutenção da máquina. Em 2015, foram aplicados 
no serviço da dívida recursos da ordem de R$ 67,8 milhões.
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Gestão e
Governança com 
Transparência
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A qualidade  dos processos de gestão e do entendimento do 
planejamento enquanto instrumento que promove e assegura a 
governança da administração pública requer sempre mudança 
de cultura administrativa, obtendo-se resultados por meio do 
diálogo transparente com a sociedade e tornando mais ágeis 
os processos e as respostas à população. A integração entre os 
entes municipais e a multissetorialidade das ações na execução 
de políticas públicas, monitoramento, avaliação e aprendizado, 
e fazer-se replanejar, marcam esta gestão.

Assim, em 2015, a Administração Municipal consolidou 
a gestão por resultados, fortalecendo a cultura do planeja-
mento e avaliação de ações, metas e indicadores, em busca 
da efetividade das políticas públicas. Com o agravamento da 
situação política e econômica do país e, consequentemente, do 
município, as funções de planejamento e controle da execução 
orçamentária ganharam importância para maior racionalização 
dos recursos e bom uso do erário público.

Com o objetivo de ampliar e estreitar um efetivo diálogo 
entre os setores de planejamento dos órgãos municipais entre 
si, assim como com as unidades setoriais de seus respectivos 
órgãos, deu-se continuidade à realização dos Encontros de 
Integração com o Planejamento, promovidos a cada bimestre.

Estes encontros, que contaram com a participação de 230 
servidores, objetivam a contínua qualificação em planejamen-
to e gestão pública, de forma a contribuir na unificação da 
linguagem e conceitos de planejamento, na elaboração de 
instrumentos de planejamento municipais e no monitoramento 
e avaliação das políticas públicas por meio de indicadores de 
desempenho e métodos de avaliação de resultados.

Outra ação complementar à realização dos Encontros de 
Integração com o Planejamento foi a realização do Treinamento 
para o Monitoramento de Ações em Políticas Públicas, em 
parceria com a Companhia de Informática de Belém (Cin-
besa). O treinamento foi realizado em junho de 2015, tendo 
a participação de 42 servidores, sendo que, dos 39 órgãos 
municipais, 29 participaram da iniciativa.

Completando o Ciclo do Planejamento, foi elaborado o 
Manual de Instalação e Operação, utilizando banco de dados 
referente às ações pactuadas entre a Gestão Municipal e a 
sociedade, prazo de execução das mesmas, metas físicas e 
financeiras associadas, fonte de recursos, orçamento total e 
orçamento disponibilizado no período. Essa ferramenta agrega 
os dados por quadrimestre/ano e facilita o monitoramento e 
avaliação das políticas públicas, compatibilizando o planeja-

mento operacional dos órgãos com os recursos destinados 
no período e a forma de execução das ações na garantia da 
efetividade dos resultados junto à sociedade. Cerca de 26 
órgãos, entre secretarias e coordenadorias, apresentaram o 
monitoramento quadrimestral das ações com avaliação dos 
resultados de alcance efetivos das políticas públicas.

Para facilitar a elaboração dos instrumentos de planejamen-
to legalmente instituídos pela Lei Orgânica Municipal (LOMB), 
tais como Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamen-
tária Anual (LOA), Relatório Anual de Gestão e Mensagem do 
Prefeito à Câmara Municipal, foram desenvolvidas metodologias 
direcionadas aos técnicos dos setores de planejamento dos 
órgãos da Administração Municipal. Foi disponibilizado aos 
órgãos o Manual de Orientação Técnica para Elaboração da 
Matriz Programática do Orçamento e Preenchimento no Sis-
tema de Gestão Integrada de Informações Governamentais 
(GIIG) e o Manual de Orientação Técnica para a Elaboração 
do Relatório Anual de Gestão (RAG).

Além da elaboração dos instrumentos de planejamento, 
anualmente são elaborados instrumentos de gestão orçamen-
tária e financeira da Administração Municipal, expressos nos 
relatórios que auxiliam o acompanhamento da realização 
orçamentária, bimestralmente (Relatório Resumido de Exe-
cução Orçamentária - RREO) e proporcionam o controle da 
despesa de pessoa e dívida públicas pela observação dos 
limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
a cada quadrimestre (Relatório de Gestão Fiscal - RGF), além 
do Programa de Análise de Gestão Municipal (Proagem), de 
periodicidade bimestral. 

Em atendimento à lei de transparência nas administra-
ções públicas, a PMB elaborou o Manual de Procedimentos 
Administrativos contendo todo o arcabouço legal, jurídico e 
administrativo da Prefeitura e disponibilizado no Portal do 
Servidor e da Prefeitura, garantindo desta forma uma maior 
transparência documental, melhor acesso aos serviços e con-
tinuidade das ações e informações à sociedade nas próximas 
gestões.

Tais produtos são disponibilizados em tempo real no Portal 
da Transparência do site da Prefeitura de Belém, contendo dados 
referentes à execução orçamentária e financeira do Município, 
para estimular o acesso às informações municipais e ampliar a 
transparência da gestão pública municipal, contribuindo para 
a conscientização da importância da participação da socieda-
de, acompanhando o desenvolvimento das ações municipais, 

fiscalizando a aplicação dos recursos públicos e, ao mesmo 
tempo, conhecendo a realidade municipal e exercendo, assim, 
o controle pleno da gestão pública. 

Na avaliação, em todo o Brasil, pelo Ministério Público 
Federal dos Portais da Transparência, a cidade de Belém ficou 
em 1º lugar entre os municípios paraenses e em 5º lugar entre 
as capitais brasileiras. O exame considerou aspectos legais e 
boas práticas de transparência com base em questionário 
elaborado pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 
e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), objetivando medir o grau de 
cumprimento da legislação, por parte de municípios e estados, 
numa escala que vai de zero a dez. Participaram da pesquisa 
5.568 municípios dos 27 estados brasileiros. A pesquisa com-

pleta encontra-se no link: http://www.combateacorrupcao.
mpf.mp.br/ranking/o-projeto/ranking/mapa-da-transparencia.

Ao longo de 2015, a Gestão Municipal também deu con-
tinuidade à captação de recursos externos para execução das 
políticas públicas, seja de origem dos poderes estadual ou 
federal, em suas diversas linhas de financiamento, seja de 
organismos e entidades internacionais, por meio das seguintes 
modalidades: Convênio (Siconv, OGU e Governo do Estado); 
Operação de Crédito e por Emendas Parlamentares.

Desta forma, do ano de 2015, podemos destacar a per-
formance da  PMB diante dos recursos captados conforme 
quadro a seguir.

Tipo de Operação 2013 2014 2015

Operação de Crédito 338.077.268,29 0,00 216.012.946,46

Convênios OGU 2.000.000,00 7.299.804,14 3.517.015,00

Convênios SICONV 699.175,00 1.000.000,00 0,00

TOTAL 381.361.443,29 46.254.155,33 219.529.961,46

Quadro 1: Valor total das operações, cujos projetos foram 
selecionados no período 2013/2015 (Data base: 26/11/2015)

Fonte: SEGEP, 2015.

Tipo de Operação Descrição Valor  

Operação de Crédito PROMABEN II 482.362.500,00*

OGU Seleções SAAEB 17.327.192,67

 Seleções SEMOB 159.427.794,24

 Seleções SEURB 99.000.000,00

Convênios SICONV Propostas junto aos Ministérios 8.617.100,00

Emendas Parlamentares Propostas junto aos Ministérios 5.456.710,00

TOTAL

Quadro 2: Valor total das operações, 
cujos projetos/programas em negociação

Intensificou-se o controle junto aos 24 órgãos municipais 

envolvidos na renovação da Certidão Negativa de Débitos 

Fiscais (CND), que informa sobre a existência ou não de débitos 

tributários e fiscais do Ente Federativo Municipal perante a 

Receita Federal do Brasil (RFB) em conjunto com a Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN). O controle realizado a 

cada 180 dias é imprescindível para que a PMB garanta as 

liberações de recursos previstas para 2015 e 2016, relativas a 

contratos já firmados com instituições financeiras nacionais e 

internacionais, além de estar apta à captação de novos recursos 

com Entes Estaduais e Federais, conforme Quadro 2, a seguir.
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Quanto aos riscos e limites de investimentos disponibiliza-

dos ao Município e demais entes da federação, as instituições 

financeiras nacionais responsáveis por esta análise atestaram 

a saúde financeira da PMB, conforme os prazos de vigência 

a seguir.

Instituição Vigência

Banco do Brasil (BB) 31/12/2015 *

Caixa Econômica Federal (CAIXA) 31/12/2015 *

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 01/05/2016

Quadro 3: Instituições e Vigência da Avaliação 
de Risco da PMB.

Fonte: SEGEP, 2015.
Nota: * Em processo de renovação
            Data base: 31/12/2015

Descrição Valor

1. Estoque da Dívida 549.637.241,62

2. Saldo a Receber (Operações Contratadas) 610.538.827,48

3. Operações com Autorização Legislativa (fase de contratação / negociação) 977.862.786,46

4. Operações sem Autorização Legislativa 0,00

TOTAL 2.138.038.855,56

Receita Corrente Líquida 2.619.404.821,00

Limite RSF 40/2001 (120% da RCL) 3.143.285.785,20

Margem Disponível 1.005.246.929,64 (31,98%)

Quadro 4: Capacidade de Endividamento 
da PMB.

Fonte: SEGEP, 2015.
Nota: Realizado 5º bimestre de 2015
           Projeção em 31/10/2015

Para a contratação de operações de crédito, a munici-

palidade deve observar ainda os Limites e Condições de En-

dividamento, subordinadas às normas estabelecidas na Lei 

Complementar nº 101, de 2000 (LRF) e as Resoluções nº 40 

e 43 do Senado Federal de 20 e 21 de dezembro de 2001, 

que limitam o montante da dívida global dos municípios em 

120% da Receita Corrente Líquida. O quadro abaixo demonstra 

a capacidade de endividamento da PMB em 31/10/2015.

Como integrante do Programa Cidades Sustentáveis (PCS), 
o município de Belém recebeu, no ano de 2014, a 2ª Coloca-
ção no Prêmio Cidade Sustentável na categoria Metrópole. 
Em 2015, foram cadastros 210 indicadores no sistema do 
programa, objetivando a inscrição do município no 2º Prêmio 
Cidades Sustentáveis a ser realizado em meados de 2016. 

Ao assumir o compromisso de implantar a Plataforma dos 
Centros Urbanos (PCU) em Belém, ainda no ano de 2013, a 
Gestão Municipal ratificou o comprometimento de desenvol-

ver um modelo de desenvolvimento inclusivo que reduza as 
desigualdades que afetam a vida de crianças e adolescentes. 
Desta forma, a PMB assumiu a coordenação técnica dos pro-
cessos de implantação da PCU/Belém a partir da efetivação 
de um processo de participação democrática, constituindo 
um pacto com a sociedade civil em favor da redução dessas 
desigualdades.

Foram desenvolvidas as etapas que acompanharam o 
processo de implantação da Plataforma, apresentando como 

principal iniciativa a elaboração do Plano de Ação Municipal da 
PCU/Belém a partir das demandas sociais oriundas dos Fóruns 
Distritais que ocorreram nos oito distritos administrativos do 
município, no período de dezembro de 2014 a junho de 2015.

Este plano integrado aos instrumentos de planejamento do 
município garantirá a continuidade das ações a longo prazo, 
tornando-as políticas de Estado, referendadas pela sociedade 
em uma política de desenvolvimento que combata os direitos 
violados e assegure a crianças e adolescentes melhores con-
dições vida e oportunidades equânimes.

Os fóruns distritais tiveram a participação de 3.115 pessoas. 
Destes, somente 1.680 preencheram a informação de idade na 
ficha de credenciamento, atestando 681 participantes entre 8 e 
19 anos, perfazendo 41% do total de participantes; enquanto 
990 apresentaram idade superior a 19 anos, perfazendo 59% 
do público.

Do total de participantes, o Distrito Administrativo do Benguí 
(DABEN) apontou o maior número, com 479 pessoas, tendo 
os bairros do Tapanã e Benguí como os mais representativos; 
seguido dos distritos administrativos do Guamá (DAGUA), 
com 457, sendo o Guamá e a Terra Firme com mais partici-

pantes; e Icoaraci (DAICO) com 454 representantes, tendo a 
Agulha e o Cruzeiro como os bairros com maior número de 
pessoas; seguidos em ordem decrescente de participação dos 
distritos administrativos do Entrocamento (DAENT) com 447, 
Sacramenta (DASAC) 409, Outeiro (DAOUT) 328, Mosqueiro 
(DAMOS) 272 e Belém (DABEL) com 264.

Considerando a distribuição por gênero, 35% dos partici-
pantes foram do sexo masculino.  As mulheres    corresponde-
ram a 65%  dos participantes. Entre as ocupações com maior 
destaque estavam estudante (615), ACS (227), do lar (170) 
e professores (163).

Quando trabalhada a metodologia “Esquina de Direitos” 
para a percepção do participante quanto à identificação dos 
direitos violados em sua localidade, foi observado que para o 
Município de Belém, 94% apontaram o problema do uso de 
álcool e outras drogas, seguido de 93% violência no trânsito, 
92% ruas e prédios públicos não garantindo o acesso das 
pessoas com deficiência e 91% atestaram trabalho infantil. 
Contudo, esta percepção muda conforme o distrito trabalhado, 
os quais indicaram os principais direitos violados:

Belém entrega a Rede 
Européia de Fomento de uso 
Sustentável de Água
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DISTRITO ADMINISTRATIVO PRINCIPAIS DIREITOS VIOLADOS %

DAOUT Lixo nas ruas 96

 Gravidez na adolescência 93

 Ruas e prédios públicos não garantindo o acesso das pessoas com deficiência 92

DABEN Lixo nas ruas 93

 Violência nas ruas 93  

 Transporte público precário 92

DASAC Uso de álcool e outras drogas 100  

 Violência no trânsito 99

 Ruas e prédios públicos não garantindo o acesso das pessoas com deficiência 98

DAICO Violência no trânsito 88

 Ruas e prédios públicos não garantindo o acesso das pessoas com deficiência 88

 Violência nas ruas 88

DAENT Uso de álcool e outras drogas 98  

 Prédios escolares ruins 96

 Ruas e prédios públicos não garantindo o acesso das pessoas com deficiência 95

DAGUA Uso de álcool e outras drogas 99

 Trabalho infantil 97

 Violência no trânsito 97

DABEL Ruas e prédios públicos não garantindo o acesso das pessoas com deficiência 98  

 Uso de álcool e outras drogas 97  

 Violência no trânsito 92

DAMOS Ruas e prédios públicos não garantindo o acesso das pessoas com deficiência 98  

 Terrenos baldios e espaços depredados 95  

 Trabalho infantil 95

QUADRO 5: Direitos violados por Distrito Administrativo.

Fonte: SEGEP, 2015.

Esta variabilidade de percepção é extremamente importante 

na definição de políticas públicas prioritárias para cada distrito, 

quando analisamos os territórios conforme sua configuração 

espacial que nos permite avaliar níveis de desigualdade das 

estruturas intraurbanas quanto à distribuição e condições de 

acesso aos serviços / equipamentos públicos, infraestrutura 

viária, atividades econômicas, assentamentos precários e áreas 

de urbanização consolidada.

Priorizando a participação coletiva do cidadão no processo 

de decisão, a PMB realizou, em dezembro de 2015, nove 

audiências públicas distritais, sendo duas no DAENT devido 

a maior abrangência territorial e especificidades de territó-

rios diferenciados, totalizando a participação de 724 pessoas, 

membros da sociedade civil, que discutiram a problemática da 

mobilidade urbana do Município com proposição de soluções 

a serem integradas no Plano Municipal de Mobilidade Urbana 

de Belém (PLANMOB).

Ao longo dos últimos 20 anos, a estrutura administra-

tiva da PMB passou por readequações para adaptar-se às 

novas exigências das políticas públicas pós promulgação da 

Constituição Federal de 1988. Neste contexto, a PMB ini-

ciou o processo de Modernização da Gestão Administrativa 

e, em 2015, efetivou-se o diagnóstico da situação atual da 

Administração Municipal com a elaboração de um modelo 

estrutural para todos os órgãos da administração direta ou 

indireta, que seguirão o mesmo padrão organizacional. Além 

do redesenho estrutural, serão padronizados os procedimentos 

administrativos que incidirão na maior eficiência e eficácia das 

ações para atendimento da sociedade.

Além do processo de reestruturação dos órgãos e mo-

dernização dos procedimentos e sistemas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC), foram realizadas atividades 

direcionadas à captação de recursos focada em linhas de fi-

nanciamento para elaboração dos projetos de modernização, 

atividades de auditoria da folha de pessoal para prevenção de 

incorreções nas folhas de pagamento e de registro funcional, 

recolhimento de encargos, atividades para incremento da ar-

recadação dos tributos municipais após revisão da planta de 

valores e melhoria da fiscalização por meio de sistemas de 

administração tributária e da atualização do Cadastro Técnico 

Multifinalitário (CTM).  É meta intensificar os estudos para a 

implantação do sistema de custos com melhoria na estratégia 

de compras e melhor uso dos recursos materiais.

Foram atualizados todos os processos administrativos 

relativos à Gestão de Recursos Humanos relacionados aos 

servidores públicos municipais, sendo iniciado o projeto de 

digitalização do acervo funcional com a documentação com-

pleta da vida pública de todos os servidores.

A Gestão Municipal implantou a base de dados no Sis-

tema de Patrimônio em adequação às Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – Gestão Patrimo-

nial / NBCASP e trabalha atualmente na reorganização das 

equipes de patrimônio dos órgãos da administração direta e 

indireta do Município de Belém, dando suporte e treinamento 

na operacionalização do sistema de gestão patrimonial, assim 

como nos procedimentos administrativos e contábeis para a 

adequada integração entre a contabilidade e o patrimônio, 

promovendo uma relação fidedigna dos registros que envolvem 

o ingresso, a movimentação e a baixa dos bens permanentes, 

com o foco em uma gestão eficiente e eficaz nas rotinas do 

controle patrimonial.

No processo de valorização do servidor, foi implantado o 

projeto “Servidor 400 Anos: Posso e Quero Ajudar!” como 

parte da programação do Belém 400 Anos, com a seleção de 

200 servidores municipais em processo de treinamento para 

a capacitação em atendimento diferenciado sobre os serviços 

ofertados pela Prefeitura aos cidadãos, promovendo a agili-

dade na resolução de problemas que afligem a comunidade e 

adequado direcionamento aos setores responsáveis. Também 

se encontram em fase de elaboração o Guia para Utilização de 

Serviços Públicos Municipais, o Manual do Servidor da PMB e o 

Manual de Orientação e Padronização de Atos Administrativos 

e Correspondências Oficiais da PMB; bem como a realização 

do Fest Art Servidor para o ano de 2016, com a participação 

de servidores municipais que exporão seus talentos.

Com a inauguração da Escola de Gestão Pública de Pre-

feitura de Belém (EGP/PMB) em novo espaço, adequado para 

atividades educacionais e curso pré-vestibular, os servidores 

municipais contaram com a implantação do programa de 

qualificação e, até novembro de 2015, 2.609 servidores re-

ceberam cursos de treinamento administrativo, de informática 

e capacitação específica para os profissionais da saúde.

Com a implantação do Curso Pré-Vestibular, foram aten-

didos 600 estudantes oriundos da rede pública de ensino nos 

3 turnos de funcionamento. O curso é inteiramente gratuito 

com distribuição de material didático auxiliar na preparação 

dos concursos vestibulares e ENEM. 

No âmbito da política fiscal, a PMB consolidou ações com 

efeito a curto, médio e longo prazos, para estimular o cres-

cimento da arrecadação e a racionalização dos processos e 

a maior proximidade com pequenos e grandes contribuintes 

para reduzir a evasão fiscal, direcionando atenção especial à 

arrecadação de receitas próprias, desenvolvendo ações focadas 

no fortalecimento da arrecadação do Imposto Sobre Serviços 

(ISS), do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis 

(ITBI), acompanhadas das atualizações de valores de mercado, 

e do Imposto Sobre a Propriedade Territorial e Predial (IPTU) 

com aplicação nos próximos exercícios.

A partir de 2014, a Gestão Municipal iniciou a integração 

de sua base de informações sobre os contribuintes, por meio 

de convênios de cooperação técnica com várias instituições. 

Em 2015, foi estabelecida a parceria com a Junta Comercial, 

aderindo ao Sistema de Registro Integrado (Regin) cuja fi-

nalidade é integrar os órgãos públicos ligados ao Registro 

Mercantil, nas esferas municipal, estadual e federal, visando 

a simplificação e racionalização do processo de registro e 

legalização empresarial.

Para o Fisco Municipal, a adesão trará o domínio de in-

formações que possibilitarão a ampliação de sua base de 

contribuintes e o acesso a cadastros atualizados com registros 



150 151

empresariais novos e antigos, além da identificação da na-

tureza dos serviços empresariais realizados e do quantitativo 

de empresas que se enquadram para a cobrança do ISSQN, 

de responsabilidade municipal. Permitiu, ainda, a liberação de 

licenças, emitidas pela Seurb, Semma e Sefin, no prazo de 72 

horas, e a realização das consultas nos trabalhos de campo 

por tablets, o que deu maior celeridade aos procedimentos. 

Por meio de contrato de financiamento com o BNDES, 

na ordem de R$ 14,095 milhões, sendo R$ 12,685 milhões 

financiados pela instituição e contrapartida do Município, 

foi iniciado o Programa de Modernização da Administração 

Tributária (PMAT). Isso trará para o Fisco Municipal maior 

domínio sobre as potencialidades da arrecadação. 

Em 2015, a atualização da base cartográfica de Belém 

avançou com a realização do cadastramento imobiliário com 

mapeamento aerofotogramétrico, atingindo 90% do esta-

belecido com a conclusão do levantamento fotogramétrico 

e do perfilhamento a laser das áreas de ambiente urbano 

e de ambiente natural; além da aerotriangulação da área 

urbana; da revisão cadastral preliminar de 120 mil imóveis com 

georreferenciamento de lotes e vetorização das edificações 

e trechos de logradouros; da medição de campo e inclusão 

no Sistema Tributário; da atualização dos croquis dos imóveis 

com fotografias frontais de fachadas; da montagem do novo 

banco de dados; e do visualizador geoespacial e alfanumérico.

A modernização do sistema tributário irá favorecer di-

retamente o contribuinte pela cobrança justa dos tributos 

baseada em um cadastro imobiliário atualizado, objetivando 

maior incremento da arrecadação para garantir o financiamento 

de políticas públicas para a cidade.

O Sistema Integrado de Administração Tributária (SIAT), que 

começou a ser desenvolvido em novembro de 2014 visando 

soluções necessárias para a modernização tributária, alcan-

çou, até outubro de 2015, 42% das etapas de implantação 

com a aplicação dos módulos Controle de Acesso, Consulta 

à Legislação, Cadastro e Sistema de Arrecadação, conforme 

descrição a seguir.

 a) Controle de Acesso: identifica quem acessa o sistema, 

o que poderá fazer e o que foi feito pelo usuário; mantém o 

controle sobre os usuários autorizados, com perfil próprio para 

acessar os serviços oferecidos e garantia da privacidade de 

dados. A Sefin poderá realizar análises com o propósito de 

investigar procedimentos, em caso de suspeita de fraudes. O 

controle de acesso possibilitará a identificação e notificação 

do contribuinte por meio de celular, agilizando a comunicação 

entre o Fisco e o contribuinte, sendo mais uma ferramenta 

para o aumento da arrecadação.

b)   Módulo Consulta a Legislação: padroniza documentos 

e controla a situação dos atos (revogações, novas redações) 

a fim de evitar inconsistências de informações; recebe, trata 

e disponibiliza as informações para consultas; permite que 

a informação cadastrada seja localizada de forma rápida e 

eficiente por filtros de pesquisa. Atualmente, encontra-se em 

fase de testes para que seja disponibilizado aos usuários do 

Fisco, via portal de serviços. 

c)    Módulo Cadastro: promove a integração de todas 

as informações fiscais (Tributário Mobiliário e Imobiliário) do 

contribuinte aos demais órgãos de registro tais como: Jucepa, 

Sefa, Receita Federal, entre outros, garantindo maior segurança 

e confiabilidade nas informações, assim como substituirá as 

fichas manuais dos eventos de cadastro PF e Imóveis (inclusão, 

baixa, alteração, etc.) por processo automatizado via portal 

de serviços. Permite também a integração com os módulos do 

sistema (cobrança, fiscalização, conta corrente), de maneira 

a fornecer on line e em tempo real o histórico da situação 

cadastral do contribuinte; e automatiza a inscrição municipal 

após cumpridas as obrigações determinadas em lei, dimi-

nuindo o tempo de espera e filas de contribuintes na central 

de atendimento.

d)   Módulo Sistema de Arrecadação: conjunto de procedi-

mentos e rotinas utilizadas pelo Fisco para o atendimento do 

contribuinte. Permitirá a emissão de certidão aos contribuintes 

no mesmo dia de quitação de pendências; a conciliação au-

tomática da arrecadação e a disponibilização da informação 

recebida para consulta dos usuários do sistema ou de outros 

órgãos autorizados.

O desempenho da arrecadação municipal, em que pesem 

os impactos da crise econômica vivenciada no país, apresentou 

crescimento moderado, com pontos altos em alguns meses 

do ano. Os impactos da retração da atividade econômica e 

as significativas renúncias fiscais garantidas ao contribuinte 

por Lei, se refletem nesse crescimento.

As Semanas de Conciliação se consolidaram como im-

portante instrumento de política fiscal tendo por objetivo 

regularizar débitos fiscais e reduzir o índice de inadimplência 

dos principais tributos. Pata tanto, a PMB trabalha em conjunto 

com o Tribunal de Justiça do Estado (TJE), e realizou duas 

edições da semana em 2015.

Para o pleno êxito da Semana, foi mobilizado um grande 

número de servidores nos postos de atendimentos da Sefin em 

Belém e nos distritos de Icoaraci e Mosqueiro. Pela internet, 

as negociações foram feitas por meio do link “Parcelamento 

de Dívida”, onde o contribuinte pode consultar sua dívida, 

simular a negociação e imprimir boletos.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

1ª e 2ª CONCILIAÇÃO Negociado Pago % Arrecadado

ISS/PJ 15.481.600,80 2.048.662,65 13

ISS/PF 532.623,37 147.977,72 28

TLPL 3.468.792,78 779.781,49 22

IPTU 141.880.896,84 23.836.729,11 17

51.496 161.363.913,79 26.813.150,97 17

DÍVIDA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA 

1ª CONCILIAÇÃO Negociado Pago % Arrecadado

34.902 90.961.451,34 20.379.407,32 22

DÍVIDA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

2ª CONCILIAÇÃO Negociado Pago % Arrecadado

16.594 70.490.806,67 6.442.036,75 9

QUADRO 6: Semanas de Conciliação 2015

Fonte: SAT/CINBESA, 2015

Como resultados, a 1ª e 2ª Semanas de Conciliação rece-

beram 54.496 inscrições com volume total negociado de R$ 

161.363.913,79, dos quais já foram pagos R$ 26.813.150,97, 

que traduz uma relação percentual de 17% sobre o total 

negociado.  Somente na 1ª Conciliação foi arrecadado, até 

o mês de outubro/2015, o percentual de 22% dos tributos 

negociados. Apurando-se os valores pagos da 2ª Conciliação, 

até outubro/2015, R$ 6.442.036,75 foram arrecadados, equiva-

lente a 9% das negociações, que foram de R$ 70.490.806,67. 

Esses resultados mostram que as Conciliações tiveram efeito 

positivo como estratégia para aquecer a arrecadação.

TRIBUTO ARRECADAÇÃO CONCILIAÇÃO % IMPACTO

ISS/PJ 259.017.512,02 2.048.662,65 1

ISS/PF 5.340.486,22 147.977,72 3

TLPL 10.507.475,53 779.781,49 7

IPTU 110.287.039,33 23.836.729,11 22

QUADRO 7: Impacto na Arrecadação das Semanas de 
Conciliações/2015, até outubro de 2015.

Fonte: GIIG/CINBESA, 2015.
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Contudo, alguns fatores tiveram reflexos no pagamento 

de impostos. De acordo com o Dieese-Pa, constatou-se, no 

período de novembro/2014 a outubro/2015, um saldo negativo 

de emprego formal em Belém e redução da margem de lucro 

em setores econômicos relevantes, que não favoreceram a 

sustentação de renda e o consumo familiar. 

Em termos gerais, o exercício de 2015 foi bastante 

complexo com reduções nas transferências constitucionais, 

comprometendo o fluxo financeiro que dá suporte para as 

despesas compulsórias e as que são necessárias à manutenção 

da máquina municipal, impondo ao gestor a definição de prio-

ridades, de modo a atender às necessidades da população sem 

comprometer a manutenção dos serviços ofertados e aportando 

recursos em políticas públicas essenciais como saneamento 

(programas de macrodrenagem e requalificação viária), saúde, 

educação, mobilidade urbana e iluminação pública.

Em um contexto de intensas limitações financeiras, a Ad-

ministração Municipal tem procurado reforçar a racionalização 

e a contenção da despesa pública municipal, por meio do 

controle rigoroso dos gastos, como exemplo, a publicação do 

Decreto nº 83.410, de 17/08/2015 que estabeleceu medidas 

administrativas temporais de racionalização, controle orçamen-

tário e contenção de despesas no âmbito da PMB e criação 

do Núcleo de Contenção de Despesas que tem por missão 

acompanhar, medir o desempenho e auxiliar os responsáveis 

dos órgãos/entes municipais no cumprimento das medidas 

estabelecidas no respectivo Decreto.
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