
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N° 1409, DE 16 DE JUNHO DE 2021. 
AUX. Adr 
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PREFEÍ7VRA MUNICIPAL DE PARIIUAPEBAS 

CRIA O GRUPO TÉCNICO DE TRABALHO DO 
PROJETO "FLORINDO O MUNDO" NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, no uso das atribuições 

que lhe confere o artigo 71, incisos XLIX e LI da Lei Orgânica Municipal, 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n° 4.285, de 8 de junho de 

2005, que define a Política Municipal da Mulher, orienta o desenvolvimento de 

atividades que tenham como finalidade a inserção e promoção da mulher no 

mercado de trabalho e define as atribuições da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente no que se refere as ações de jardinagem e paisagismo das áreas verdes do 

município; 

CONSIDERANDO as diretrizes do Programa Municipal de Investimentos, 

criado pela Lei Municipal n° 4.926, de 23 de dezembro de 2020, para a implantação 

e implementação de ações para a qualificação e incentivo à mulher; 

CONSIDERANDO as ações de investimento no aspecto gênero de acordo 

com as cláusulas estabelecidas no contrato de empréstimo 4917/OC-BR para o 

Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação dos Igarapés e 

Margens do Rio Parauapebas/PROSAP; 

CONSIDERANDO que o projeto "Florindo o Mundo" perpassa por ações 

intersetoriais, demandando atividades conjuntas entre os órgãos da Administração 

Pública Municipal, sendo necessária a criação de grupo técnico de trabalho 

específico para o desenvolvimento do projeto, 

DECRETA: 

Art. 10  Fica criado o grupo técnico de trabalho do projeto "Florindo 

Mundo" - GT Florindo o Mundo - com a finalidade de deliberar, definir diretrizes, 

orientações e estratégias para a gestão e execução deste Projeto. 

Art. 2° O grupo técnico de que trata este Decreto será composto por 

servidores dos seguintes órgãos da Administração Pública Municipal, a serem 

nomeados por decreto especifico: 

1 - Secretaria Especial de Governo - SEGOV; 

II - Secretaria Municipal da Mulher - SEMMU; 

III - Secretaria Municipal de Produção Rural - SEMPROR; 

IV - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA; 

V - Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMURB; 

VI - Secretaria Municipal de Desenvolvimento - SEDEN; 
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VII - Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação 

de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas - PROSAP; 

VIII - Assessoria de Comunicação da Secretaria Especial de Governo - 

ASCOM / SEGOV; 

IX - Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. 

Art. 3° A SEGOV, por meio do Secretário Especial de Governo, poderá 

expedir resolução com o objetivo de disciplinar o cronograma das atividades 

deliberadas pelo GT Florindo o Mundo. 

Parágrafo único. O GT Florindo o Mundo poderá articular e mobilizar 

personalidades ou entidades que tenham interesse ou expertise sobre o tema afim 

ao Projeto, desde que estes possam colaborar com a finalidade de que trata o art. l 

deste Decreto. 

Art. 4° A coordenação geral do projeto de que trata este Decreto ficará sob a 

responsabilidade da Secretaria Especial de Governo. 

Art. 5° O GT Florindo o Mundo terá natureza consultiva, deliberativa e 

propositiva, com a incumbência de: 

1 - elaborar o Plano de Gestão e Execução do Projeto Florindo o Mundo; 

II - estabelecer diretrizes e orientações para execução das atividades 

previstas; 

III - promover a integração entre os órgãos envolvidos e a comunidade; 

IV - realizar o monitoramento e avaliação de todas as fases do projeto. 

Art. 6° Além de suas atribuições regulares, os órgãos da administração que 

compõem o GT Florindo o Mundo terão as seguintes atribuições específicas: 

1 - Secretaria Municipal de Governo - SEGOV: coordenar o grupo de 

trabalho, elaborar, acompanhar e supervisionar projetos e planos de gestão e 

promover a execução física e financeira da infraestrutura do projeto, monitorando e 

avaliando seus indicadores e metas; 

II - Secretaria Municipal da Mulher - SEMMU: fornecer suporte técnico em 

sua área de atuação; promover a seleção, inscrição e o acompanhamento das 

mulheres que serão capacitadas no projeto, bem como fornecer os subsídios para a 

frequência e permanência destas mulheres no projeto, tais como transporte, 

alimentação, subvenção social, acompanhamento psicossocial, e capacitação 

técnica na área de gênero; 

III - Secretaria Municipal de Produção Rural - SEMPROR: fornecer suporte 

técnico, insumos e instrumentos necessários à execução e manutenção da fase 

inicial do projeto no Centro Tecnológico de Agricultura Familiar (CETAF), bem como 

apoiar a elaboração dos projetos de paisagismo e jardinagem das áreas destinadas 

ao Projeto Florindo o Mundo, bem como promover o acompanhamento especializado 

para a execução de sua infraestrutura física; 
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IV - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA: fornecer suporte 

técnico, insumos, equipamentos e instrumentos necessários à execução e 

manutenção do Projeto, bem como promover o acompanhamento especializado para 

a execução física de sua infraestrutura e a qualificação permanente para as 

mulheres em sua área de atuação; realizar levantamento das áreas verdes 

destinadas a operacionalização do projeto; elaborar, executar e acompanhar o 

projeto de jardinagem e paisagismo destas áreas, assim como a manutenção dos 

viveiros e canteiros destinados ao Projeto; 

V - Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMURB: fornecer suporte técnico 

na sua área de atuação, acompanhar a execução física da infraestrutura do Projeto, 

bem como realizar a limpeza e manutenção das áreas destinadas à sua 

operacionalização, de acordo com o planejamento do Projeto; 

VI - Secretaria Municipal de Desenvolvimento - SEDEN: fornecer suporte 

técnico para o desenvolvimento sustentável e financeiro do Projeto; fomentar o 

empreendedorismo individual e coletivo e o cooperativismo às mulheres atendidas 

pelo Projeto, bem como promover a qualificação técnica das mesmas em sua área 

de atuação; 

VII - Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação 

de Igarapés e Margens do Rio Parauapcbas - PROSAP: fornecer insumos e apoio 

técnico para a qualificação da mão de obra para atuar no projeto em conformidade 

com as diretrizes de atuação do PROSAP; 

VIII - Assessoria de Comunicação da Secretaria Especial de Governo - 

ASCOM/SEGOV: coordenar e facilitar o fluxo de comunicação interna entre as 

diversas partes envolvidas no grupo de trabalho, atuando como porta-voz do 

Projeto, bem como munir a Assessoria de Comunicação da Prefeitura com as 

informações necessárias à transparência e visibilidade aos atos do governo; 

IX - Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS: fornecer suporte 

técnico em sua área de atuação; promover a seleção final, utilizando critérios pré-

definidos e validados por esse GT, referente as mulheres em situação de violência 

doméstica, reassentadas pelo PROSAP e em vulnerabilidade social; levantar o perfil 
socioeconõmico das mulheres selecionadas antes de iniciarem as capacitações e 

após o termino. 

Parágrafo único. Além das atribuições especificas relacionas nos incisos 

acima, deverão ser rigorosamente cumpridas todas as atividades, ações, 

responsabilidades, cronogramas, bem como todas as proposições elencadas no 

Plano de Gestão e Execução do Projeto Florindo o Mundo consolidado pelo Grupo 

Técnico de Trabalho do referido projeto. 

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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