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1. APRESENTAÇÃO

 
O presente relatório sintetiza as informações referentes às finanças públicas do 

município e descreve as principais atividades desenvolvidas pelos órgãos da Prefeitura 

Municipal de Parauapebas, relativo ao exercício de 2018, com base nos programas 

previstos no Plano Plurianual de 2018-2021. 

Nos Termos do artigo 40, da Lei Orgânica do Município de Parauapebas n° 01 de 

22 de Dezembro de 2009, este relatório anual deve ser entregue á Câmara Municipal: 

Anualmente, dentro de sessenta dias do início da sessão legislativa, a Câmara 

Municipal receberá, em reunião especial, o Prefeito, que informará, por meio de 

relatório, o estado em que se encontram os assuntos municipais. 

Este relatório anual, relativo ao exercício de 2018, foi elaborado com base na 

consolidação de informações fornecidas pelas várias unidades componentes da estrutura 

orgânica da Prefeitura Municipal de Parauapebas, tendo o escopo de evidenciar as ações e 

resultados alcançados. 

Para efeito de sua melhor compreensão, encontram-se divididos em 05 (cinco) 

grandes áreas, que embora atuem de forma integrada e em perfeita complementariedade, 

são diferenciadas pelas características de suas atividades: 

No primeiro eixo estratégico, apresentamos a Governança e Gestão, no qual são 

tratadas as atividades relativas ao gerenciamento das finanças públicas, no âmbito do 

sistema municipal de planejamento; elaborar, propor, assessorar, acompanhar e avaliar 

estudos, modelos e projetos voltados para o desenvolvimento socioeconômico sustentável 

do município. 

A segunda área abordada, de Inclusão e Cidadania, com órgãos nos quais as 

principais tarefas são formular e coordenar políticas públicas do município, referentes a: 

segurança, educação, habitação, assistência social, saúde e direitos da mulher. 

A área de Desenvolvimento Sustentável, Indústria e Comércio, agrupa as 

atividades voltadas para promover, articular, fomentar, elaborar e fortalecer o 
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desenvolvimento do município, por meio das áreas de: mineração, energia, ciência e 

tecnologia; meio ambiente e sustentabilidade; produção e mercado agropecuário. 

A quarta área, Infraestrutura e Logística, diz respeito as atividades de 

planejamento, projeto e fiscalização da execução das obras e serviços de infraestrutura 

urbana e rural; elaboração e fiscalização do cumprimento de leis urbanísticas e edificais; 

serviços de captação, tratamento e distribuição de água potável para a população do 

município. 

Temos por fim, a Cultura, Esporte e Lazer, cujas atividades consistem no âmbito 

cultural e artístico; formulação e a gestão das políticas e do Plano Municipal de Esporte e 

Lazer, com planos de incentivo e integração social. 

Portanto, esperamos que por meio da análise deste relatório, o qual foi organizado e 

sistematizado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN, possam 

surgir sugestões, propostas e orientações que contribuam para o desenvolvimento social e 

econômico do município. 
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2.1 RECEITAS

 
Receita pública é o montante total (impostos, taxas, contribuições e outras fontes 

de recursos) em dinheiro recolhido pelo Tesouro Nacional, incorporado ao 

patrimônio do Estado, que serve para custear as despesas públicas e as 

necessidades de investimentos públicos. Regulamentada pela Lei do Orçamento, 

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ao assunto, refere-se o CAPÍTULO II da 

mesma, cujo título é da receita. (CABRAL,2018,p.20). 

A receita pública se divide em dois grandes grupos: as receitas orçamentárias e as 

extraorçamentárias. 

2.1.1. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 

Receitas orçamentárias são aquelas que entram de forma definitiva no patrimônio, 

são recursos próprios que poderão financiar políticas públicas e os programas de governo.  

Conforme artigo 11 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, a receita será 

classificada nas seguintes categorias econômicas: receitas correntes e receitas de capital. 

Tabela 1 – Receitas Orçamentárias do Município de Parauapebas no último 

quadriênio 

Discriminação 
Exercício de 

2015 

Exercício de 

2016 

Exercício de 

2017 

Exercício de 

2018 
Total 

Receitas 

Correntes 

939.278.836 896.083.399 962.458.468 1.151.911.946 3.949.732.649 

Receitas de 

Capital 

4.246.398 803.396 954.463 1.950.387 7.954.645 

Receita Total 943.525.234 896.886.795 963.412.931 1.153.862.333 3.957.687.294 
Fonte: Sistema Aspec, 2019. 

Elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN,2019. 

 

No intervalo de 2015 a 2018, o Município arrecadou 3,95 bilhões de reais (média 

aproximada de R$ 1 bi por ano). No exercício financeiro de 2018 observa-se crescimento 

nominal de 28,65% na receita em relação a 2016 e 19,77% em relação ao exercício de 

2017, chegando à soma de R$ 1,153 bi – segunda maior arrecadação da história de 

Parauapebas. 

Tabela 02 – Detalhamento das Receitas Orçamentárias do Município de Parauapebas - 

2017 e 2018 
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Discriminação 

 

Exercício de 

2017 

Exercício de 

2018 

Variação 

Nominal 

Receitas Correntes (I) 962.458.468 1.151.911.946 19,68% 

Impostos, Taxas e Contribuições 

de Melhorias 

126.547.794 179.378.224 41,75% 

Receita de Contribuições 0,00 0,00 - 

Receita Patrimonial 7.213.078 1.403.010 -80,55% 

Receita Agropecuária 0,00 0,00 - 

Receita Industrial 0,00 0,00 - 

Receita de Serviços 8.419.070 8.701.305 3,35% 

Transferências Correntes 719.565.272 951.306.218 32,21% 

Outras Receitas Correntes 100.713.255 11.123.189 -88,96% 

Receitas de Capital (II) 954.463 1.950.387 104,34% 

Operações de Crédito 0,00 0,00 - 

Alienação de Bens 148.743 8.594 -94,22% 

Amortizações de Empréstimos 805.721 889.924 10,45% 

Transferências de Capital 0,00 1.051.869 - 

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 - 

Receita Total (I) + (II) 963.412.931 1.153.862.333 19,77% 

Fonte: Sistema Aspec, 2019. 

Elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN,2019. 

Os principais destaques positivos referentes ao exercício financeiro de 2018 estão 

relacionados aos “Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria” em que houve 

crescimento nominal de 41,75% e às “Transferências Correntes”, em que houve aumento 

de R$ 231 milhões em relação ao exercício de 2017, devido ao aumento de arrecadação da 

Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais (CFEM) e da Cota-parte 

do ICMS, conforme Tabela 03.  

Houve redução nominal de 88,96% no exercício de 2018 relativa a “Outras receitas 

Correntes”, devido à arrecadação de verba indenizatória proveniente do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, que totalizou R$ 85,8 

milhões no exercício de 2017, que obviamente não se repetiu em 2018. 

Tabela 03 - Principais Receitas do Município de Parauapebas - 2017 e 2018 

 

Discriminação 

 

Exercício de 

2017 

Exercício de 

2018 

Variação 

Nominal 

Cota – parte do ICMS 243.451.768 310.511.590 27,55% 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAN 

 

 
 

CFEM – Exploração Mineral 248.428.467 400.551.964 61,23% 

Imposto sobre Serviços 76.224.919 86.401.186 13,35% 

Cota – parte do FPM 76.194.026 81.232.592 6,61% 

Total 644.299.180 878.697.333 36,38% 

Fonte: Sistema Aspec, 2019. 

Elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN,2019. 

 

As principais receitas totalizaram R$ 878 milhões em 2018, o que representa 

aumento de 36,38% em relação ao exercício anterior. Ao compararmos com a receita total 

(Tabela 01), as principais receitas do Município representam 76,2% do total arrecadado em 

2018 e estão atreladas intimamente à atividade mineral. 

Ao alcançar o posto de “maior fonte de financiamento do Município” em 2018, a 

Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais (CFEM) teve um 

crescimento de 61,23% em relação a 2017, ocasionado pelo aumento das alíquotas e da 

base de cálculo da compensação (ocorrido no fim de 2017), assim como das exportações e 

do preço do minério de ferro. 

No todo, fica demonstrado que, apesar do pouco dinamismo da economia brasileira, 

o Município conseguiu realizar bons níveis de arrecadação. As causas de nossos problemas 

parecem, portanto, estarem mais ligadas aos elevados níveis de gastos observados, 

conforme ficará evidenciado no tópico seguinte. 
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2.2 DESPESAS 

 

No que concerne à despesa pública, segundo Paiva (2008), essa deve atender a 

necessidade da população, estar de acordo com a capacidade contributiva da sociedade, ser 

fundamentada no consentimento público, autorizada por lei, viável economicamente e 

acessível à população.  

Conforme Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, a despesa será classificada 

nas seguintes categorias econômicas: despesas correntes e despesas de capital. 

Nesse contexto, a despesa total do Município no exercício de 2018 foi de R$ 1,132 

bi, que representa aumento nominal de 18,63% se comparada com o exercício anterior, 

ocasionado principalmente pelo acréscimo de 85,72% nas Despesas de Capital e 

manutenção das atividades. 

Tabela 04 - Despesas por Categorias Econômicas do Município de Parauapebas - 

(Liquidadas) em R$ 

Despesas Orçamentárias Exercício de 

2017 

Exercício de 

2018 

Variação 

Nominal 

Despesas Correntes (I) 858.911.385 954.493.976 11,13% 

Pessoal e Encargos Sociais 538.075.816 525.971.990 -2,25% 

Juros e Encargos da Dívida 105.810 1.330.650 1157,58% 

Outras Despesas Correntes 320.729.759 427.191.336 33,19% 

Despesas de Capital (II) 96.008.112 178.305.857 85,72% 

Investimentos 80.069.628 169.631.256 111,85% 

Inversões Financeiras 1.135.511 1.998.200 75,97% 

Amortização da Dívida 14.802.973 6.676.401 -54,90% 

Total das Despesas (I) + (II) 954.919.497 1.132.799.833 18,63% 

Fonte: Sistema Aspec, 2019. 

Elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN,2019. 

No exercício de 2018, as despesas correntes representaram 84,26% das despesas 

totais (item III). Dentre as despesas correntes, a que mais se destaca é a de “Pessoal e 

Encargos Sociais”, que somou R$ 525 milhões em 2018 e as “Outras Despesas Correntes”, 

cujas tiveram crescimento nominal de 33,19% em relação a 2017, totalizando R$ 427 

milhões. 
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No que tange às despesas de capital, no exercício de 2018 houve aumento de 

85,72% em relação a 2017, ocasionado pelo aumento nos investimentos no período. Na 

tabela a seguir detalhamentos as despesas por unidade orçamentária. 

Tabela 05 - Despesas por Unidades Orçamentárias do Município de Parauapebas - 

(Liquidadas) em R$ 

Unidades Orçamentárias Exercício 2017 Exercício 2018 Variação 

Nominal 

Câmara Municipal  29.593.448 28.274.107  -4,46% 

Gabinete do Prefeito  48.042.206 75.065.319 56,25% 

Vice Gabinete do Executivo  710.270 1.079.753  52,02% 

Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão  4.307.904 5.323.390 23,57% 

Secretaria Municipal de Cultura  6.758.507 8.208.912 21,46% 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 3.508.013 4.994.250  42,37% 

Procuradoria Geral do Município  22.382.003 11.398.453  -49,07% 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer  8.597.657 13.737.269  59,78% 

Secretaria Municipal de Administração  10.828.915  13.540.586  25,04% 

Secretaria Municipal de Fazenda  40.493.866 37.032.805 -8,55% 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos  56.201.174 76.712.590  36,50% 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente  6.380.194 7.263.677 13,85% 

Secretaria Municipal de Obras  64.877.768 126.638.620  95,20% 

Secretaria Municipal de Produção Rural  15.134.931 27.607.585  82,41% 

Secretaria Municipal de Educação  14.978.649 11.867.768  -20,77% 

Fundo Municipal de Educação  81.987.895 105.243.047  28,36% 

Fundo Municipal de Saúde  217.840.193 251.305.439 15,36% 

Fundo Municipal do Turismo  - 236.335 - 

Secretaria Municipal de Saúde  - - - 

Fundo Municipal de Assistência Social  24.386.932 29.799.321 22,19% 

Secretaria Mun. de Assistência Social  - - - 

Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente  69.985  152.942 118,54% 

Fundo Municipal do Meio Ambiente  - - - 

Fundo Municipal dos Direitos da Mulher  1.707.876 1.916.003 12,19% 

Secretaria Municipal da Mulher  3.479.076 4.129.534 18,70% 

Sec.Mun.de Habitação e de Inter. Social  45.925 86.795 88,99% 

Fundo Mun. de Habitação e Inter. Social  21.269.493 16.327.756 -23,23% 

Fundo Municipal de Cultura  - 23.505 - 

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 38.045.688 47.963.570 26,07% 

Sec.Mun.de Miner. Energia, Ciência e 

Tecnologia 

1.273.874  1.900.470  49,19% 

Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência  - 23.906 - 
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Controladoria Geral do Município 1.396.119 1.923.568 37,78% 

Sec.Mun.de Seg. Instit.e Defesa do Cidadao 39.119.291  46.575.886  19,06% 

Fundo Mun. de Integ. eProtag. Juvenil  127.063  889 -99,30% 

Fundo da Educação Básica - FUNDEB  191.374.582  176.445.783 -7,80% 

TOTAL 954.919.497  1.132.799.833  18,63% 

Fonte: Sistema Aspec, 2019. 

Elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN,2019. 

2.2.1. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

Outras despesas correntes referem-se ao grupo de natureza da despesa em que se 

computam os gastos com a manutenção das atividades dos órgãos, cujos exemplos mais 

típicos são: material de consumo, material de distribuição gratuita, diárias, passagens e 

despesas de locomoção, serviços de terceiros, locação de mão de obra, auxílio alimentação 

etc. 

Gráfico 1 – Outras Despesas Correntes no último quadriênio - (Liquidado) em R$ 

Fonte: Sistema Aspec, 2019. 

Elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN, 2019. 

Os órgãos do Município gastaram R$ 1,367 bi com manutenção das atividades nos 

últimos quatro anos. Apenas em 2018 gastou R$ 427 milhões, o que corresponde a 37,02% 

do total arrecadado no exercício. No período de 2017 a 2018 houve crescimento nominal de 

33,2% - representando aumento de R$ 106 milhões.  
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O crescimento acelerado desses gastos de manutenção está intrinsecamente 

relacionado à diminuição da capacidade de investimentos por parte do Município, portanto 

deve ser controlado com maior rigidez. 

2.2.2. INVESTIMENTOS 

Investimentos são os recursos aplicados com o planejamento e execução de obras 

públicas, aquisições de imóveis, equipamentos, material permanente, além de ser aplicado 

na constituição ou aumento de capital de instituições que não sejam de caráter comercial ou 

financeiro (Art. 12, § 4º, Lei 4.320). 

Gráfico 2 - Investimentos no último quadriênio - (Liquidado) em R$ 

Fonte: Sistema Aspec, 2019. 

Elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN, 2019. 

  No último quadriênio o Município realizou investimentos na ordem de R$ 601 

milhões, o que representa 15,20% do total arrecadado no período (Tabela 01).  

Apesar de ter retomado nos investimentos no exercício de 2018, que somaram R$ 

169 milhões – crescimento de 111,8% em relação ao ano anterior – o percentual investido 

em relação à arrecadação ficou abaixo de 15%, mantendo-se em nível com a média do 

período. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAN 

 

 
 

2.3. COMPORTAMENTO DOS INDICADORES FISCAIS

 
 

Os limites referentes aos gastos com pessoal, saúde e educação fixados pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), são respeitados pela Prefeitura de Parauapebas. 

2.3.1. GASTOS COM PESSOAL  

A observância ao Limite de Gastos com Pessoal no Setor Público é tratada com 

grande importância na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seu artigo 20 define o limite 

para a esfera municipal de 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Este 

percentual é apurado dividindo a soma das despesas com pessoal no mês em curso mais os 

11 meses anteriores pela Receita Corrente Líquida – RCL do mesmo período. 

Gráfico 3 – Gastos com pessoal no último quadriênio.

Fonte: Sistema Aspec, 2019. 

Elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN, 2019. 

O Município de Parauapebas, no aspecto de Gestão de Pessoal, está organizado e 

atendeu as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Encerrou 2017 com 53,64% (bem 

próximo ao limite máximo), 2018 abaixou para 43,96% e apresenta uma tendência 

favorável para 2019, devido à terceirização de alguns serviços e ao aumento consistente da 

receita corrente líquida. 
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2.3.2. GASTOS EM EDUCAÇÃO 

 

A Constituição Federal exige que os municípios apliquem ao menos 25% de sua 

receita resultante de impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento da 

Educação.  

O Município deve atuar prioritariamente no Ensino Fundamental e na Educação 

Infantil. Além disso, a distribuição dos recursos públicos tem que dar “prioridade ao 

atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, 

garantia de padrão de qualidade e equidade”. Ou seja, antes de atender a essas regras, o 

Município não pode investir em outras áreas da Educação, por exemplo, construindo uma 

universidade municipal. 

Gráfico 4 – Gastos em educação no último quadriênio. 

Fonte: Sistema Aspec, 2019. 

Elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN, 2019. 

O município de Parauapebas aplicou R$ 1,094 bi em educação no interstício de 

2015 a 2018, alcançando índices bastantes superiores aos pisos estabelecidos na 

Constituição Federal. A seguir, na Tabelas 06, detalhamos os resultados apurados nos 

exercícios de 2017 e 2018. 

Tabela 06 – Detalhamento de Gastos em Educação 
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Discriminação 2017 2018 
Variação 

Nominal 

1. RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (art. 

212 CF) 
  468.729.503    573.594.525  22,4% 

2. DESPESAS com EDUCAÇÃO para fins de 

limite Constitucional 
  180.837.686    191.892.071  6,1% 

2.1 Percentual aplicado em EDUCAÇÃO* 

(2/1*100) 
38,58% 33,45%   

2.2. Demais despesas com EDUCAÇÃO    107.503.440    101.664.528  -5,4% 

3. TOTAL INVESTIDO EM EDUCAÇÃO 

(2+2.2) 
288.341.126    293.556.599  1,8% 

 

Fonte: Sistema Aspec, 2019. 

Elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN, 2019. 

 
* Mínimo de 27% das receitas resultante de impostos (LOM) 

 

O artigo 140 da Lei Orgânica do Município de Parauapebas determina a aplicação 

de no mínimo 27% da receita resultante de impostos, compreendida aquela proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino municipal. Parauapebas 

aplicou mais de R$ 293 milhões em 2018, alcançando o índice de 33,45%. 

2.3.3. GASTOS EM SAÚDE 

O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é feito pelas três esferas de 

governo, federal, estadual e municipal, como determina a Constituição Federal de 1988. O 

estabelecimento das fontes de recursos para custear as despesas com ações e serviços 

públicos de saúde atende a um dos pilares da "Seguridade Social", fazendo valer o direito 

de acesso da população. Nesse contexto, a Constituição Federal – CF 88 exige que os 

municípios apliquem ao menos 15% de sua receita resultante de impostos e transferências 

em serviços de saúde. 
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Gráfico 5 – Gastos em Saúde no último quadriênio.

Fonte: Sistema Aspec, 2019. 

Elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN, 2019. 

O Município tem ampliado de modo expressivo seus gastos em saúde, alocando 

proporção das receitas próprias (tributação direta somada às transferências 

intergovernamentais obrigatórias da União e dos estados) em níveis superiores aos 

determinados constitucionalmente, chegando a aplicar mais que o dobro do limite exigido 

na CF 88, nos exercícios de 2017 e 2018. 

Tabela 07 – Detalhamento de Gastos em Saúde 

 

Discriminação 2017 2018 
Variação 

Nominal 

1. RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 

(art. 212 CF) 
468.795.836 567.041.647 21,0% 

2. DESPESAS com SAÚDE para fins de limite 

Constitucional 
189.891.132 219.346.251 15,5% 

2.1 Percentual aplicado em SAÚDE* (2/1*100) 40,51% 38,68%   

2.2. Demais Despesas com SAÚDE  27.949.060 31.959.188 14,3% 

3. TOTAL INVESTIDO EM SAÚDE (2+2.2) 217.840.193 251.305.439 15,4% 

Fonte: Sistema Aspec, 2019. 

Elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN, 2019. 

* Mínimo de 17% das receitas resultante de impostos (LOM) 
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A Lei Orgânica do Município estabelece a aplicação nas ações e serviços públicos 

de saúde de no mínimo 17% do produto proveniente de receitas resultantes de impostos, 

compreendida aquela proveniente de transferências. No exercício de 2018 foi aplicado R$ 

251,3 milhões, o que corresponde um crescimento nominal de 15,4% comparado com 

2017, o valor gasto em ações e serviços público de saúde correspondeu a 38,68% das 

receitas resultantes de impostos e transferências, dessa forma o município de Parauapebas 

aplicou em 2018 mais que o dobro do limite estabelecido pela Constituição Federal e 

Municipal. 

2.3.4. DÍVIDA CONSOLIDADA 

A Dívida Consolidada (DC) ou fundada, para fins fiscais, corresponde ao montante 

total das obrigações financeiras, apurado sem duplicidade (excluídas as obrigações entre 

órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta), 

assumidas: 

a) pela realização de operações de crédito com a emissão de títulos públicos, para 

amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); 

b) pela realização de operações de crédito em virtude de leis, contratos (dívida 

contratual), convênios ou tratados, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses; 

c) com os precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos 

durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos; 

d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que 

tenham constado como receitas no orçamento. 

A Constituição Federal de 1988 atribui ao Senado Federal, entre outras 

competências privativas, poder para fixar os limites globais para o montante da dívida 

consolidada da cada nível de governo. 

Em 2001, o Senado Federal editou a Resolução nº 40, que estipula que a dívida 

consolidada líquida não poderá ser superior a 120% da receita corrente líquida, no caso dos 

municípios. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAN 

 

 
 

Gráfico 6 – Dívida Consolidada Líquida 

Fonte: Sistema Aspec, 2019. 

Elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN, 2019. 

O Município apresenta índice bastante inferior em relação ao máximo permitido 

pela resolução do Senado Federal (120 % da RCL), todavia, no intervalo de 2015 a 2018 

apresentou crescimento de 540%, passando de R$ 17 milhões em 2015 para R$ 109 

milhões em 2018. A maior parte do endividamento do Município está relacionada ao 

parcelamento de contribuições previdenciárias e demais contribuições sociais. 
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3. EIXOS 

ESTRATÉGICOS 
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3.1. GOVERNANÇA E GESTÃO

 
 

3.1.1. GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

 

A principal tarefa do Gabinete é dar subsídio administrativo ao Chefe do Executivo 

Municipal, que envolve um conjunto de relações internas e externas. Internamente o 

Gabinete é responsável por articular as demais secretarias de forma que todas trabalhem 

alinhadas, contribuindo assim para um melhor atendimento as demandas da população. 

Para isso, é necessário manter uma agenda de reuniões administrativas e politicas em que 

os planos e metas sejam traçados considerando os objetivos macros do governo. 

Exatamente, o Gabinete relaciona-se com as instituições públicas e privadas, 

sociedade civil organizada, associações, etc. Essas relações são importantes e essenciais 

para amparar e facilitar o trabalho do Governo, de forma geral. 

O Gabinete também é responsável por seu controle administrativo interno, que 

envolve o gerenciamento de recursos humanos, o controle de custos, o registro e controle 

de documentação recebida e expedida, serviços de cerimonial, entre outros. 

A estrutura interna do Gabinete do Chefe do Executivo é composta por órgãos que 

assessoram em diversas áreas, atualmente possui as seguintes Coordenadorias e Diretorias: 

 Coordenadoria de Terras – COOTER; 

 Departamento de Relações com a Comunidade – DRC; 

 Departamento de Relações Indígenas – DRI; 

 Departamento de Turismo – DETUR; 

 Coordenadoria Municipal da Juventude – CMJ; 

 Assessoria de Comunicação – ASCOM; 

 Coordenadoria Municipal de Projetos Especiais, Captação de Recursos e Gestão 

de Convênios; 
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 Ouvidoria Geral de Parauapebas; 

 Coordenadoria Especial de Trabalho, Emprego e Renda – CETER. 

O objetivo principal de tais coordenadorias e diretorias é intermediar o contato 

direto do Prefeito Municipal com o público e demais segmentos da sociedade; Promover a 

ligação entre o Chefe do Executivo e as demais Secretarias dos âmbitos Municipal, 

Estadual e Federal; Manter a comunicação direta entre a sociedade e os órgãos da 

Administração direta e indireta; Garantir a Implementação das Políticas Públicas de 

Juventude no município; Promover ações integradas entre o Governo e o povo Xikrin do 

Kateté; dentre outros... 
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3.1.1.1. COORDENADORIA MUNICIPAL DE TERRAS - COOTER 

 

Programas do PPA 2018-2021: 
Regularização Fundiária. 

 

Objetivo do Programa: 

Regularizar moradias urbanas e rurais irregulares, 

garantindo melhorias socioeconômicas para os 

munícipes. 

Iniciativas (Ações, Projetos e 

Atividades): 

Gestão da Coordenadoria de Terras (COOTER) 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Emissão de Certidões de Uso e Ocupação de Solo, para licenciamento 

ambiental e funcionamento de estabelecimentos comerciais; Desmembramento;  

 Remembramento; Laudo de alinhamento para Alvará de Construção, para 

Titulo Definitivo e emissão de IPTU; Processo para Titulo Definitivo; Certidão Narrativa 

de Titulo Definitivo; Certidão de Inteiro Teor; Totalizando 592 processos no período de 01 

de janeiro à 31 de outubro de 2018; 

 Processo licitatório para registro de parcelamento do solo do Bairro Novo 

Brasil; 

 Recebimento da gleba Jatobá, Liberdade I e II, São Lucas I e II, Castanheira, 

do Governo Federal para regularização fundiária; 

 Desapropriação de área destinada à instalação do Clube dos Servidores; 

 Desapropriação de áreas destina à relocação do Linhão da Eletronorte no 

trecho dos Bairros Ipiranga e Tropical, e para construção de 1000 unidades habitacionais; 

 Desapropriação de lotes no bairro Novo Horizonte para regularização 

fundiária; 

 Desapropriação de área destinada ao novo aterro sanitário; 

 Desapropriação de área destinada ao campus da UEPA; 
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 Desapropriação de imóveis destinados à implantação do Residencial Alto 

Bonito; 

 Estudo para realização do Planejamento Multifinalitário. 
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3.1.1.2. DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE - DRC 

 

Programas do PPA 2018-2021: Prefeitura e Comunidade 

Objetivo do Programa: 

 

Fomentar a participação do cidadão e ampliar a 

comunidade governamental 
 

Iniciativas (Ações, Projetos e 

Atividades): 

Gestão das Relações com a Comunidade 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 A Prefeitura de Parauapebas, através do Departamento de Relações com a 

Comunidade, realizou no ano de 2018 o Projeto “Prefeitura & Comunidade”, o qual 

tem como objetivo geral: oferecer serviços gratuitos que promovam cidadania, 

inclusão social e integração entre Governo e Comunidade, em continuidade foram 

realizadas duas edições. E mais uma vez podemos contar com as estimadas 

parcerias: GABINETE / CERIMONIAL / ASCOM / CMJ, SEMED, SEMSA / 

ATENÇÃO PRIMÁRIA, SEMAS, SEMSI / DMTT / SAC, SEMURB, PROCON, 

SEMOB, SEMMA e SEMEL obtendo um grande sucesso, com um público. 

Contou ainda com serviços realizados fora do local e na área interna da escola no 

decorrer da semana tais como: Limpeza urbana, revitalização de vias e bloqueio de 

rua com DMTT e reparos nas centrais de ar da escola; 

 Foi realizada uma ação preventiva no carnaval do ano de 2018, com o tema “DRC 

na avenida”, que foi executada com apoio de algumas secretarias municipais e que 

teve por principal objetivo a distribuição de preservativos e folders de campanhas 

com informações e orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis, 

direcionadas a comunidade; 

 Capacitação da comunidade por meio da “Oficina de Ovos de Pascoa‟, no qual os 

mesmos tiveram a oportunidade de aprender a confeccionar ovos de páscoa, 

gerando possibilidade de renda, foram atendidas o total de 100 pessoas de varias 

localidades do município; 
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 5ª ação prefeitura e comunidade, realizada no Residencial alto Bonito em maio de 

2018, no qual ofereceu serviços essenciais para a comunidade, proporcionando 

melhoria da qualidade de vida da população mais carente e estimulando a pratica 

da cidadania e o desenvolvimento social. 
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3.1.1.3. DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INDÍGENAS - DRI 

 

Órgão ligado ao Gabinete do Prefeito. Visa realizar ações voltadas ao atendimento 

das Comunidades Indígenas articuladas e desenvolvidas pela Prefeitura de Parauapebas, 

prestando total apoio de articulação e intermediação entre as Comunidades Indígenas e o 

Gabinete do Prefeito. 

Programas do PPA 2018-

2021: 
Atendimento a Comunidade Indígena 

Objetivo do Programa: 

Promover ações integradas entre o Governo e o povo Xikrin 

do Kateté, com o objetivo de inserir a comunidade indígena 

no processo democrático participativo e na construção das 

políticas públicas municipais, monitorando e garantindo o 

cumprimento da política indigenista no município de 

Parauapebas 

Iniciativas (Ações, Projetos e 

Atividades): 

Gestão do Departamento de Relações Indígenas 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Participação das indígenas com demonstração das pinturas corporais no evento do 

carnaval; 

 Comemoração do dia do índio na aldeia Kateté junto com indígenas de outras 

etnias vizinhas; 

 Aniversário da aldeia Djudjeko no mês de julho, apoio com alimentos, materiais 

esportivos, roupas para apresentações culturais; 

 Limpeza das 03 aldeias com recolhimento do lixo; 

 Recuperação total da estrada de acesso às aldeias; 

 Reforma da ponte grande sobre o Rio Katete (solicitado em concreto, porém foi 

feita a reforma em madeira); 

 Aniversário da aldeia Katete no mês de outubro, apoio com alimentos, materiais 

esportivos, roupas para dança; 
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 Integração da coordenação indígena mais departamento de turismo, na criação da 

rota indígena com calendário esporádico, recebendo turistas locais, regionais, 

estaduais e estrangeiros. 
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3.1.1.4. DEPARTAMENTO DE TURISMO – DETUR 

 

 Departamento Municipal de Turismo – DETUR tem como atribuição incentivar, 

difundir e promover a prática e o desenvolvimento da atividade turística no Município; 

zelar pelo patrimônio paisagístico e turístico; implementar ações que visem o permanente 

controle da qualidade dos bens e serviços turísticos; elaborar sistematicamente pesquisas 

sobre oferta e demanda turística e analisar fatores de oscilação de mercado e ainda fomentar 

o intercâmbio permanente com outras cidades e exterior. 

Programas do PPA 

2018-2021: 
Desenvolvimento do Turismo Sustentável 

Objetivo do 

Programa: 

Promover o desenvolvimento do turismo local como umas das mais promissoras 

formas de diversificação de atividade econômica, fomentando suas potencialidades 

ecológicas, viabilizando oportunidades de emprego e renda, além da qualificação 

dos envolvidos no Trade Turístico municipal; atrair investimentos (infra 

estruturantes, técnicos e tecnológicos) das diversas esferas federativas e capital 

privado para o desenvolvimento do turismo local; Criar Politicas Públicas para 

desenvolvimento turístico no município (Plano de Desenvolvimento Municipal do 

Turismo, Lei do FUMDETUR-Fundo Municipal de Desenvolvimento Turístico, 

Plano Diretor Municipal do Turismo); Inclusão do Município no circuito Paraense 

de Turismo. 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

1. Manutenção do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR;  

2. Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Turismo – FUNTUR. 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Inicio do processo de estruturação da equipe de trabalho, visando melhores 

resultados no desempenho e consolidação dos objetivos do departamento; 

 Curso de Requisito de Atividade Crítica – RAC2, oferecido aos taxistas do 

aeroporto de Carajás, com objetivo de preparar os mesmos para conduzir turistas na 

Floresta Nacional de Carajás. Com esta formação os visitantes passaram a ter mais 

uma alternativa de transporte, além do oferecido pela Cooperativa de Ecoturismo 

de Carajás; 
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 Continuação do Programa de Qualificação Profissional oferecido em parceria com 

a SETUR-Pará e outros órgãos, foram oferecidos mais de 06 (seis) cursos, entre 

eles mais uma turma de Condutor em Trilhas e Caminhadas, Camareira, Qualidade 

no Atendimento ao Turista, Manipulação de Alimentos, entre outros; 

  Ministração de palestras voltadas à Hospitalidade Turística, desta forma 

capacitando mais de 400 profissionais; 

  Início do Plano de Desenvolvimento do Turismo em Parauapebas, de forma que o 

município pudesse ter uma base para o direcionamento e eficácia das ações 

realizadas pelo DETUR; 

  Depois de 17 (dezessete) anos foi instituído o Conselho Municipal de Turismo – 

COMTUP, e o Fundo Municipal de Turismo. A pose do COMTUP foi realizada em 

evento com a presença do Presidente do Conselho de Turismo de Bonito/MS, onde 

também foi tratado a respeito da Lei do Voucher único a ser implantada em 

Parauapebas; 

  Criação de 04 (quatro) Rotas alternativas à Rota Carajás, que agregaram maior 

opção de visitação. Com o processo de criação das Rotas, o DETUR iniciou um 

processo de aproximação com a comunidade, afim de buscar apoio e conscientizar 

a todos da importância do turismo como matriz econômica; 

 Reuniões com a rede hoteleira, agências de receptivo local e demais empresas do 

trade turístico para alinhar parcerias, apresentando linhas de créditos para 

empresários do ramo interessados em investir na melhoria de suas propriedades 

para melhor recepcionar turistas; 

  Apresentação de Parauapebas pela primeira vez na 46a ABAVA EXPO, Feira 

Internacional de Turismo, que trouxe um resultado positivo considerado divisor de 

águas para o turismo local. 
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3.1.1.5. COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE – CMJ 

 

Programas do PPA 2018-2021: Política de Promoção e Proteção para a Juventude 

Objetivo do Programa: 

Garantir a Implementação das Politicas Públicas de 

Juventude no município, garantindo o acesso dos jovens aos 

seus direitos já adquiridos. 

Iniciativas (Ações, Projetos e 

Atividades): 

1. Gestão da Coordenadoria da Juventude 

2.  Apoio ao Conselho Municipal de Juventude 

 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Juventude prevenida; 

 Copa CMJ de futsal masculino e feminino (em andamento); 

 Emissão de ID jovem em parceria com outras secretarias e com a comunidade em 

geral. 
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3.1.1.6. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – ASCOM 

 

Criar toda visualização da Prefeitura, uniformizando sua apresentação diante das 

instituições e do público em geral. Desenvolver a criação de projetos gráficos e editorias. 

Produzir informativos que levem ao público em geral todas as informações necessárias 

sobre os projetos desenvolvidos pela administração municipal. 

Programas do PPA 2018-2021: Comunicação Institucional 

Objetivo do Programa: 

Promover a comunicação pública adequada da administração 

municipal, visando a transparência e publicidade das decisões 

de seus gestores, para que a sociedade possa formar uma 

visão crítica dos fatos e ações institucionais 

Iniciativas (Ações, Projetos e 

Atividades): 
Gestão do Veículo de Comunicação Institucional 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Em 2018, o trabalho seguiu a mesma linha desenvolvida em 2017. Foram 

produzidas 333 campanhas para programas e eventos. O relacionamento com a imprensa 

foi intensificado e, além do atendimento às demandas dos veículos, foram produzidos 235 

releases, 60 comunicados, 159 notas e 290 informes; 

 A Ascom também acompanhou 95 entrevistas com secretários, 

coordenadores, diretores de autarquia e de departamentos, além de realizar coberturas de 

eventos promovidos pela prefeitura, com produção de acervo fotográfico, VTs, spots e 

transmissões ao vivo pela internet; 

 No ano, foram produzidos 378 vídeos informativos acerca das realizações da 

prefeitura, também distribuídos via whatsapp, redes sociais e exibidos na programação das 

TVs locais; 

 O programa de rádio foi descontinuado, mas 310 notícias foram publicadas 

no portal oficial da prefeitura. Em 2018, a página oficial da Prefeitura de Parauapebas no 

Facebook ultrapassou a marca de 39 mil seguidores, tornando-se a 3ª maior entre todas as 

prefeituras do Estado do Pará.   
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3.1.1.7. COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS, 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 

 

A Coordenadoria de Projetos Especiais, Captação de Recursos e Gestão de 

Convênios tem como finalidade assessorar, propor, assistir, apoiar, articular, elaborara, 

encaminhar, fiscalizar, identificar e acompanhar as ações, programas, projetos e convênios 

voltados e distribuição de recursos, e que foi instituída através de Lei Municipal nº 4.688, 

de Maio de 2017.  

Dentre os programas de grande relevância da Coordenadoria está o Programa 

Municipal de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem, Recuperação de Igarapés e 

Margens do Rio Parauapebas – PROSAP, que tem como objetivo melhorar a qualidade de 

vida da população, promover o desenvolvimento socioeconômico e sustentável da área de 

intervenção, mediante a oferta de infraestrutura de saneamento ambiental, mobilidade 

urbana, qualificação de espaços públicos, reassentamento e remanejamento de pessoal de 

áreas de risco e a integração das áreas de intervenção ao restante do tecido urbano da cidade 

de Parauapebas. 

Programas do 

PPA 2018-2021: 

Gestão Administrativa da Coordenadoria Municipal de Projetos Especiais, Captação de 

Recursos e Gestão de Convênios 

Objetivo do 

Programa: 

Auxiliar a administração pública municipal estrategicamente na busca de recursos para 

a execução das políticas públicas municipais previstas nos planos governamentais 

voltadas ao desenvolvimento do Município; Realizar a gestão administrativa da 

Unidade Executora do Projeto de Saneamento Ambiental, macrodrenagem e 

recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas/Pará - PROSAP 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

1. Manutenção de Pessoal da Coordenadoria Municipal de Projetos Especiais, Captação 

de Recursos; 

2. Manutenção das ações da Coordenadoria Municipal de Projetos Especiais, Captação 

de Recursos 

 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Reunião de engenharia na cidade de Belém-PA para alinhamento dos projetos junto 

aos consultores do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID; 
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 Reunião de engenharia em Brasília-DF para discursão de pontos importantes a 

respeito dos projetos de engenharia que estão previstos para serem implantados no 

PROSAP; 

 Apresentação dos projetos de macrodrenagem, no Partage Shopping, para os 

lojistas de Parauapebas; 

 Acompanhamento da equipe Social do Programa às famílias afetadas pelas cheias 

do rio Parauapebas; 

 Revisão geral dos Projetos da 1ª Etapa do Projeto de Macrodrenagem elaborados 

pela empresa contratada Quanta Consultoria; 

 Elaboração dos projetos de infraestrutura das unidades habitacionais que farão 

parte do programa de saneamento de Parauapebas. 

 Enquadramento por parte da Caixa Econômica da proposta do Programa Avançar 

Cidade – Mobilidade Urbana; 

 Envio de documentação referente ao convenio Federal para aquisição de 

caminhonete para da assistência a Secretaria Municipal da Mulher; 

 Cadastramento de proposto no portal de convênios Federais – SICONV, para 

melhorias das estradas vicinais do município. 

 Missão de identificação – bid: A Missão teve os seguintes objetivos: (i) analisar os 

estudos e projetos das obras potenciais a serem financiadas pelo Programa; (ii) 

identificar a amostra representativa dos projetos; (iii) coordenar ações com os 

especialistas dos diferentes setores e equipes envolvidas; (iv) conhecer e analisar a 

estrutura institucional e possíveis mecanismos de execução; e (v) coletar dados 

faltantes para completar o Perfil do Projeto (PP) da Operação; 

 Viagens mensais para realização de reuniões junto aos Ministérios; 

 Revisão final dos projetos executivos para implantação de 35 km de asfalto na zona 

rural do município, convênio Federal com valor aproximado de R$ 20.000.000,00; 
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 Revisão final dos projetos executivos da construção de campos de 4 campos de 

futebol society, através de convênios federais; 

 Ajustes nos orçamentos do projeto básico dos projetos do Lajeado; 

 Abertura do processo licitatório para contratação de empresa para elaboração de 

projetos executivos da estação de tratamento de esgoto;  

 Preparação da documentação financeira para analise e envio junto ao BNDES 

(Banco Nacional de Desenvolvimento) para solicitação de financiamento do 

projeto de Macrodrenagem do Lajeado;  

 Ajustes na Elaboração do Plano Municipal de Saneamento; 

 Elaboração dos projetos executivos do Programa Avançar Cidades – Mobilidade 

Urbana; 

 Entrega dos projetos dos campos para aprovação e liberação de execução do 

convênio; 

 Conclusão e revisão final do Plano Municipal de Saneamento;  

 Reenvio e revisão de documentação financeira e documentos de engenharia para o 

BNDES para solicitação de financiamento do projeto de Macrodrenagem do 

Lajeado; 

 Conclusão da revisão do anexo técnico encaminhado ao BID; 

 Treinamento junto ao TCM-PA sobre a aplicação da Resolução Administrativa 

40/2017/TCM-PA que trata sobre o Sistema de Acompanhamento de Obras 

Públicas – Geo-Obras, em Belém-PA; 

 Elaboração do Projeto de reassentamento das unidades habitacionais do BID.  

 Assinatura do contrata da empresa SANEVIAS que tem como objeto elaboração de 

projetos executivo de ampliação da estação de tratamento de esgoto do bairro Rio 

Verde; 

 Audiência publica final do Plano Municipal de Saneamento; 
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 Elaboração dos projetos básicos de engenharia para o BNDES para solicitação de 

financiamento do projeto de Macrodrenagem do Lajeado; 

 Elaboração dos projetos básicos de Mobilidade Urbana; 

 Elaboração de projetos básicos de recuperação da estrada vicinal Esperança; 

 Elaboração dos projetos básicos de engenharia para o BNDES para solicitação de 

financiamento do projeto de Macrodrenagem do Lajeado. 

 Elaboração e firmação dos convênios municipais; 

 Workshop - 1ª Seminário Municipal de Formação e Celebração de Parcerias para 

OSC‟s; 

 Atendimento a diligencias de convênios federais; 

 Inserção de proposta para construção do Centro de Eventos de Parauapebas junto 

ao Ministério do Turismo; 

 Elaboração dos projetos básicos de engenharia para o BNDES para solicitação de 

financiamento do projeto de Macrodrenagem do Lajeado; 

 Publicação do edital de projetos executivos do Igarapé Lajeado. 

QUADRO DE PARCERIAS FIRMADAS EM 2018 

001/2018 

“Prestação de serviços de caráter Cultural para a realização de 

atividades carnavalescas no município de Parauapebas, 

promovendo a participação de Blocos e Escolas de Samba de 

Parauapebas e Região”. 

LIABESPR 

002/2018 

“Aperfeiçoamento e ampliação das oficinas e atividades do 

Projeto Descobrindo Campeões para atender a população 

residente no Complexo Altamira e imediações”. 

SAMURAI ZEN 

003/2018 

“Democratizar o acesso á pratica do esporte e cultura como 

instrumento social, buscando a formação de 400 (quatrocentos) 

cidadãos (crianças, adolescentes, jovens e adultos) nas atividades 

de Karatê, futebol, voleibol, MuayThay e capoeira nos Bairros: 

Liberdade, Minérios, União, Primavera, Populares II, Tropical I, 

Tropical II e Nova Vida”. 

ASSOC.GIRÃO ARTES 

MACIAIS - GAM 

004/2018 

“Realização do evento Nacional Norte e Nordeste de Karatê 

Interestilos que abrangerá a participação de 12 Estados 

brasileiros com previsão de 1500 atletas no município de 

ÁGAPE 
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Parauapebas”. 

005/2018 

“Realizar atividades sócias esportivas, através do futebol de 

campo, aos clubes filiados a LEP, e a Zona Rural, como forma de 

acesso ao desporto, valorização e inclusão social”. 

LIGA ESPORTIVA DE 

PARAUPEBAS-LEP 

006/2018 

“Manutenção do Projeto Caça Talentos, objetivando a formação 

de atletas nas modalidadesKaratê, futsal, capoeira, Muaythay, 

Jiujiusu e Zumba para atender 1200 crianças, adolescentes, 

jovens e adultos em 11 bairros de Parauapebas”. 

ÁGAPE 

007/2018 

“Desenvolver atividades por meio das artes marciais, atividades 

esportivas e culturais, contemplando 300 (trezentas) crianças, 

adolescentes, jovens e adultos nos bairros: Liberdade I e II, Casas 

Populares II, Da Paz, Guanabara, Jardim América e sede da 

Instituição neste município de Parauapebas - PA”. 

Associação Parauapebense 

Esportiva, Educacional de 

Ciclismo, Atletismo, Artes 

Marciais, Esporte, 

Cultural e Natação 

008/2018 

“Promover as técnicas e a cultura da Capoeira, Tênis de mesa e 

Dança, contemplando 355 crianças, adolescentes, jovens e 

adultos, levando a prática do esporte para os programas sociais 

deste município”. 

Associação de 

Desenvolvimento 

Esportivo, Educacional e 

Cultural de Artes de 

Parauapebas – ASDECAP 

009/2018 

“Realizar o XVI Festival Junino Jeca Tatu, por meio de 

atividades de inclusão, valorização e fomento artístico cultural as 

Agremiações Juninas e grupos culturais do município de 

Parauapebas e região”. 

Liga das Agremiações 

Juninas de Parauapebas - 

LIAJUP 

010/2018 

“Promover a democratização e a inclusão de 400 crianças, jovens 

e adultos dos Bairros da Paz, Nova Vida, Guanabara e Primavera 

através de aulas regulares das modalidades de Judô e Jiu-Jitsu, 

proporcionando assim, melhor qualidade de vida, evitando dessa 

forma que entrem ou continuem em situação de risco social”. 

Associação Esportiva e 

Paradesportiva do Sul e 

Sudeste do Pará – AEPA  

011/2018 

“Promover a formação de atletas na modalidade de futebol de 

campo na faixa etária de criança, adolescente e jovem no 

município de Parauapebas, para atender 200 atletas dos bairros: 

Cidade Jardim, Nova Carajás, Novo Brasil e Bairro Amazonas”. 

Clube Atlético Paraense – 

CAP  

012/2018 

“Promover atendimento para 50 pessoas com deficiência com 

idade de 15 a 59 com algum grau de dependência do espaço 

físico da APAE no Município de Parauapebas”. 

ASSOCIAÇÃO DOS 

PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS - APAE 
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013/2018 

“Realizar atividades/serviços de Proteção Social Básica, 

garantindo a segurança de acolhida e de convívio familiar e 

comunitário, através das oficinas/atividades de: Teatro, bordado 

em fita, informática, crochê, pintura em tecido, bordado ponto 

cruz, artesanato, música (violão, bateria, guitarra, teclado, 

saxofone e canto), para crianças, adolescentes e jovens de 06 a 17 

anos, residentes e domiciliados em sua maioria no Bairro 

Primavera, no município de Parauapebas” 

FUNDAÇÃO BOM 

SAMARITANO 

014/2018 

 “Promover a participação dos produtores rurais na 14ª Feira de 

Agronegócios de Parauapebas, bem como realizar atividades 

sociais, culturais, recreativas e de lazer voltadas à comunidade 

em geral”. 

Sindicato dos Produtores 

Rurais de Parauapebas - 

SIPRODUZ  

015/2018 

“oferecer atividades de roda de leitura, danças populares, Karatê, 

teatro e recreação a 50 crianças e adolescentes com idade de 06 a 

15 anos, moradores do Bairro Primavera no Município de 

Parauapebas, a fim de complementar o trabalho social com 

famílias e prevenir a ocorrência de risco Social”. 

ASSOCIAÇÃO RAMOS 

PARAUAPEBENSE DE 

KARATÊ 

EDUCACIONAL - 

ARPAKE  

016/2018 
“Atender 200 crianças e adolescentes de 04 a 18 anos, nas 

atividades de Karatê, no Município de Parauapebas”. 

ASSOCIAÇÃO RAMOS 

PARAUAPEBENSE DE 

KARATÊ 

EDUCACIONAL - 

ARPAKE  

017/2018 

“Promover e realizar atividades socioeducativas, com palestras, 

formações, treinamentos e cursos, visando atender até 3.405 

jovens, em especial os estudantes da educação básica da rede 

pública de ensino, favorecendo o cumprimento efetivo da 

Cidadania e da Inclusão Social”. 

UNIÃO MUNICIPAL 

DOS ESTUDANTES DE 

PARAUAPEBAS - 

UMESPA  

018/2018 

“Realizar serviços Socioesportivos e educativos, através das 

atividades: karatê, futebol, capoeira, xadrez, encontros, visitas, 

torneios, atendendo crianças e adolescentes de 06 a 17 anos 

residentes e domiciliados no Município de Parauapebas, 

conforme Plano de Trabalho”. 

FUNDAÇÃO BOM 

SAMARITANO 

019/2018 

“Promover a convivência e o fortalecimento de vínculos com 

adolescentes e jovens do ciclo etário de 15 a 29 anos de idade - 

SCFV”. 

SORRI PARAUAPEBAS  

020/2018 

Promover, capacitar e valorizar atletas de futebol amador do 

Município de Parauapebas, com comprovada vocação esportiva, 

com treinamentos de alto rendimento, objetivando torná-los 

atletas que possam competir em partidas oficiais. 

PARAUAPEBAS 

FUTEBOL CLUBE - PFC 
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021/2018 
Realizar e disseminar o esporte MANBOL como forma de apoio 

ao desporto amador e comunitário 

ASSOCIAÇÃO 

MANBOL BRASIL - 

AMB 

022/2018 
Promover gratuitamente a qualificação cultural e cidadã de 140 

jovens com a implantação de 02 pontos de cultura 

ASSOCIAÇÃO DOS 

MORADORES DO 

BAIRRO RIO VERDE – 

AMBRV 

023/2018 

Possibilitar aos membros beneficiários e voluntários do Grupo 

Escoteiro Mata Verde - GEMAVE, a participação em atividades 

escoteiras que construam com a formação social e educacional 

extraescolar, melhorando seu desenvolvimento físico, intelectual, 

espiritual e afetivo. Assim como nas atividades programadas no 

calendário Escoteiro Nacional, Regional e Local, representando o 

Município de Parauapebas nas ações escoteiras conforme 

Cronograma de atividades, atendendo 150 escoteiros de nosso 

Município. 

GRUPO DE 

ESCOTEIROS MATA 

VERDE - GEMAVE 

024/2018 

Promover o Círio de Nazaré de Parauapebas, edição 2018, 

enquanto festividade tradicional cultural - religiosa de 

Parauapebas, por meio de atividades de inclusão e fomento das 

ações culturais nazarenas. 

DIOCESE DE MARABA-

PAROQUIA CRISTO 

REI 

025/2018 

Realizar prestação de serviços de caráter Turístico para a 

realização de atividades do turismo sustentável no município de 

Parauapebas, promovendo a participação das comunidades e 

trabalhadores do trade turístico de Parauapebas. 

COOPERATIVA DE 

TRABALHO EM 

ECOTURISMO DE 

CARAJÁS – 

COOPERTURE 

026/2018 

Fomentar a fruticultura em atendimento a 75 famílias agricultoras 

com aptidão à produção de frutas estabelecidas no município de 

Parauapebas e regiões: Palmares II, Palmares Sul, APA e Cedere. 

Contribuindo dessa forma com a geração de renda e o 

melhoramento da qualidade de vida no campo 

ASSOCIAÇÃO 

PALMARES RURAL- 

ASSOPAR 

027/2019 

Promover a sistematização de áreas através de técnicas de 

manejo de conservação de solo e aproveitamento racional dos 

recursos hídricos, com enfoque na produção frutífera em 

propriedades rurais do Município de Parauapebas. 

ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO 

AGRÍCOLA E 

AMBIENTAL - 

PRESERVAR 
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028/2019 

Promover gratuitamente a qualificação de jovens de 12 anos a 29 

anos, em conjunto de atividades educativas através de palestras 

compreendendo suas interações na sociedade. 

UNIÃO MUNICIPAL 

DOS ESTUDANTES DE 

PARAUAPEBAS - 

UMESPA 

 

 

QUADRO DE CONVÊNIOS FEDERAIS APROVADOS EM 2018 

874947/2018 
Aquisição de 2 (dois) Retroescavadeiras com o intuito de auxiliar os 

produtores agrícolas do Município de Parauapebas-PA. 

MINISTERIO DA 

INTEGRACAO 

NACIONAL 

879780/2018  

APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - 

Construção do Centro de eventos do Município de Parauapebas – 

PA. 

Ministério do 

Turismo 

875474/2018  

Execução dos serviços de manutenção e recuperação de estradas 

vicinais que fazem interligação de assentamentos localizados na zona 

rural do município de Parauapebas, estado do Pará. 

MINISTERIO DA 

INTEGRACAO 

NACIONAL 
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3.1.1.8. OUVIDORIA GERAL DE PARAUAPEBAS 

 

Conforme lei municipal nº 4.213 de 29 de junho de 2001, artigo 27, a Ouvidoria tem 

por finalidade: 

I – captar e apurar abusos, omissões, injustiças, morosidade, descaso e desídia da 

Administração Municipal cometidos contra cidadãos, entidades públicas e privadas 

solicitando, para tanto, abertura de inquéritos administrativos; 

 II – receber, encaminhar e apurar reclamações, demandas e queixas da população;  

III – manter registro e arquivo das reclamações recebidas; 

 IV – enviar respostas aos reclamantes; ESTADO DO PARÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

V – desempenhar outras atividades afins.  

Parágrafo único: A Ouvidoria Municipal apresenta a seguinte estrutura 

administrativa: I - Assessoria de pesquisa II – Núcleo de apoio administrativo. 

Programas do PPA 2018-

2021: 
Fala aí Comunidade! 

Objetivo do Programa: 

Manter a comunicação direta entre a sociedade e os órgãos da 

Administração direta e indireta, colaborando com o 

fortalecimento da cidadania; ouvir, encaminhar e acompanhar 

as demandas, dando suporte necessário ao cidadão na 

resolução dos problemas e sugestões propostos. 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e Atividades): 
Gestão da Ouvidoria 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

A Ouvidoria Geral do Município é responsável pela interação entre cidadãos e 

administração pública. A partir desse objetivo a Ouvidoria criou o Programa Fala aí 

Comunidade, o qual possui por objetivo atender aos anseios dos cidadãos, mesmo em locais 

de difícil acesso. Dessa forma, no ano de 2018, este setor da Administração pública 

realizou diversas ações para atender a população, tais como a ação Ouvidoria Itinerante na 
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qual se divide em Ouvidoria nos Bairros e Ouvidoria na zona rural; Ouvidoria na resolução 

de conflitos e atendimentos fixos e; Implantação do sistema e-Ouvidoria. 

Durante o referido ano, diversos atendimentos foram realizados, sendo que 820 

geraram manifestações, destas 578 foram concluídas.  Os canais de comunicação para a 

realização dessas demandas são presenciais (205 manifestações), por meio de ligação 

telefônica (301 manifestações); por meio de mensagem no WhatsApp (73); por meio do 

disque-denúncia/e-mail (200 manifestações) e; e- Ouvidoria (41 manifestações). 

Embora o Programa Fala aí comunidade tenha apresentado algumas dificuldades no 

primeiro ano de aplicação, é possível identificar que ele tem cumprido o objetivo de 

incentivar a participação dos cidadãos por meio do canal que liga a população à 

administração pública: a Ouvidoria Geral de Parauapebas.  
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3.1.1.9. COORDENADORIA ESPECIAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA – 

CETER 

 

Programas do PPA 

2018-2021: 
Desenvolvimento do Emprego e Renda em Parauapebas 

Objetivo do Programa: 

Promover o desenvolvimento da oferta de emprego, trabalho e alternativas de 

geração de renda aos munícipes, especialmente os que se encontram fora do 

mercado de trabalho formal. 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e Atividades): 

1. Manutenção da Coordenadoria Especial de Trabalho, Emprego e Renda – 

CETER; 

2. PEPP - Programa de Estágios em Políticas Públicas para Jovens e Adultos; 

3. PMFP - RURAL - Programa Municipal de Formação Profissional Rural; 

4. PMFP - Programa Municipal de Formação Profissional Urbano; 

5. Programa Municipal de Intermediação de Mão de Obra Popular 

Descentralizada Urbana e Rural - Balcão de Empregos. 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Criação e implantação da CETER. A CETER – Coordenadoria Especial de 

Trabalho, Emprego e Renda, foi criada através da Lei 4.738 de 27/03/18, a princípio tendo 

em vista o escopo da Lei que a criou, esta coordenadoria tem dentre suas atribuições a 

incumbência segundo o parágrafo I, do art. 2º:  formular, coordenar, executar e avaliar a 

Política Municipal de Trabalho, Emprego e Renda Referindo-se a função de formular em 

consonância com as demais competências discute-se a estruturação da CETER face a 

reforma administrativa da Prefeitura Municipal de Parauapebas, onde é entendido também 

como avanço no processo de implementação da coordenadoria a composição da equipe 

técnica que atualmente é composta de quatro técnicos, todos servidores efetivos das esferas 

municipal e estadual; 

 Criação e implantação do Grupo de Trabalho, Emprego e Renda com a 

integração e participação de várias secretarias e movimentos sociais. Enquanto formuladora 

da Política de Trabalho, Emprego e Renda, a mesma esteve reformulando e elaborando a 

revitalização dos serviços executados pelo Sistema Nacional de Emprego – SINE, para 

tanto fez-se necessário constituir em conjunto com representantes dos segmentos que 

compõe o Grupo de Trabalho, um período de estudo, análise, discussão e elaboração de 

uma proposta para revitalizar a estrutura física do espaço onde funciona o SINE, bem 
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como, reordenar os serviços ali ofertados a comunidade. O produto de várias rodadas de 

reuniões foi sistematizado em Plano de Trabalho e Plano de Ação do SINE, tendo em vista 

necessidade de renovar o termo de cooperação técnico celebrado junto a SEASTER e 

Prefeitura Municipal de Parauapebas, que esta desatualizada destes 2011.  Na qualidade de 

coordenadoria, esteve mediando o diálogo entre o poder público e sociedade civil 

organizada através dos movimentos sociais. Com base nesse dialogo tramitou os 

encaminhamentos de Grupo de Trabalho, Emprego e Renda, com vista a implementar ações 

que viabilizam o acesso aos postos de Trabalho, Emprego e Renda; 

 Atendimentos e resultados via SINE/Parauapebas 2017/2018. No que se 

refere ao aos serviços ofertados no SINE, em 2017 a equipe do SINE atendeu 10.365 

trabalhadores que deram entrada no Seguro Desemprego, cadastrou 4.134 Carteiras de 

Trabalho, cadastrou 239 empresas e visitou 146, encaminhou 2.973 pessoas para vagas no 

mercado formal, destas 283 pessoas foram efetivadas.  Em 2018 o SINE atendeu 19.275 

pessoas, destas 7.022 pessoas deram entrada no Seguro Desemprego, 3.883 Carteiras de 

Trabalho foram cadastradas, 245 Empresas foram cadastradas e disponibilizaram vagas, 38 

foram visitadas para solicitação de vagas, 4.255 trabalhadores foram encaminhados a vagas 

ao mercado formal, 1.226 vagas foram disponibilizadas, destas 400 foram efetivadas por 

pessoas encaminhadas pelo SINE; 

 Elaboração da proposta orçamentária para o Programa de Desenvolvimento 

de Emprego e Renda visando a revisão da LDO em 2019; 

 Realização do I Encontro Técnico sobre as Políticas Públicas de Trabalho, 

Emprego e Renda; 

 Realização do I Seminário sobre Reordenamento das Políticas Públicas de 

Trabalho, Emprego e Renda para o município de Parauapebas; 

 Concomitante a estas ações, a CETER realizou o I Seminário sobre 

Reordenamento de Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda para o Município de 

Parauapebas visando fortalecer a intersetorialidade entre os segmentos com a política de 

Trabalho, Emprego e Renda. Com a realização do Seminário várias demandas surgiram, 

dentre elas; o encaminhamento de propostas para desburocratizar o acesso a financiamento 
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do Banco do Povo, realização de capacitação para a comunidade sobre os serviços 

ofertados pelo SINE, dentre outras; 

 Pesquisa e análise de mercado de imóveis para alojar a sede da CETER; 

 A equipe técnica da CETER tem realizado visitas a vários imóveis com vista 

a alocar espaço físico que atenda as necessidades da Coordenadoria, face os serviços que 

serão implantados. Esta ação está em andamento, os relatórios versando quanto as 

avaliações técnicas dos imóveis visitados, estão disponíveis a gestão municipal para 

subsidiar os setores responsáveis por contratos e convênios. 

 

 

 

 

 

 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAN 

 

 
 

3.1.2. GABINETE DO VICE-PREFEITO 

 

Programas do PPA 2018-2021: 
Gestão Administrativa do Gabinete do Vice-

Prefeito 

Objetivo do Programa: 
Manter as atividades e ações do Gabinete do Vice-

Prefeito. 

Iniciativas (Ações, Projetos e 

Atividades): 
Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 1583 (Um mil e quinhentos e oitenta e três) atendimentos ao público; 

  235 (Duzentos e trinta e cinco) encaminhamentos de demandas para as 

secretarias correspondentes; 

 289 (Duzentos e oitenta e nove) protocolos recebidos; 

 193 (Cento e noventa e três) protocolos enviados; 

 Interação com a Câmara de Vereadores para a resolução das problemáticas 

do município; 

 Agendas nas Secretarias de Estado e Ministérios, buscando atrair recursos e 

convênios; 

 Visitas às associações, igrejas e vilas; 

 Participação nos eventos, reuniões e solenidades representando 

Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAN 

 

 
 

3.1.3. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM 

 

Órgão Central do Sistema integrado de Controle Interno; Proceder exame prévio dos 

processos originários de atos de gestão orçamentaria, financeira e patrimonial dos órgãos e 

entidades da administração municipal; Dar ciência imediata ao Prefeito Municipal, ao 

interessado ou ao titular do órgão a quem se subordine o autor ou autores de qualquer ato 

objeto de denúncia de irregularidade, sob pena de responsabilidade solidária; Supervisionar 

tecnicamente as atividades do sistema; Expedir atos normativos concorrentes à ação do 

sistema integrado de fiscalização financeira; Determinar, acompanhar e avaliar a execução 

de auditoria; Sugerir ao Prefeito a aplicação das sanções cabíveis, conforme a legislação 

vigente, aos gestores inadimplentes, podendo inclusive solicitar o bloqueio de 

transferências de recursos do Tesouro Municipal e de contas bancárias; participar da 

elaboração do Balanço Geral do Município e da prestação de contas anual do Prefeito; 

Manter com o Tribunal de Contas da União, do Estado e dos Municípios, colaboração 

técnica e profissional relativamente à troca de informações e dados relativos à execução 

orçamentária, objetivando maior integração dos controles internos e externos; Acompanhar 

a exata execução contábil e aplicação dos recursos empenhados; Executar outras tarefas de 

ordem orçamentário-financeira determinada pelo Prefeito. 

Programas do PPA 2018-

2021: 
Gestão Administrativa da Controladoria Geral do Município 

Objetivo do Programa: 
Aumentar a eficiência, eficácia, controle e a transparência da 

gestão pública 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e Atividades): 

1. Manutenção de Pessoal da CGM; 

2. Manutenção CGM; 

3. Informatização e Integração dos Processos. 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Custeio de despesas com pessoal (contratação por tempo determinado, 

vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, obrigações patronais, horas extras e despesas 

variáveis, pessoal civil); 
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 Realização de despesas: viagens (diárias e locomoção), telefonia fixa, 

aquisição de material (consumo e de expediente), locação de veículos, despesas com 

combustíveis, cópias e impressões, locação de mão de obra, manutenção de ar 

condicionado, auxílios alimentação e transporte. 

 Controle e recebimento de documentos encaminhados à Controladoria;  

  Controle e o recebimento e encaminhamento de processos licitatórios e de 

parcerias;  

 Analises das solicitações e certificação das prestações de contas de diárias e 

dos responsáveis pelos suprimentos de fundos;  

  Emissão, controle e expedição de ofícios e memorandos;  

 Organização e manutenção (atualizada) do arquivo, pastas permanentes, 

pastas de trabalho, cópias de pareceres, memorandos/ofícios enviados/recebidos e 

documentação em geral;  

 Análise das celebrações das parcerias, e avaliação do cumprimento dos 

planos de trabalho, acordos e ajustes de qualquer natureza;  

 Análise e emissão de pareceres de processos licitatórios, avaliando os preços 

das aquisições e dos serviços de qualquer natureza nos procedimentos licitatórios e 

mantidos pela administração; 

 Análise e emissão de pareceres das solicitações de compras direta realizadas 

pela gestão;  

 Acompanhamento das publicações, normas e legislações que possam 

influenciar as atividades desenvolvidas nas unidades Administrativas;  

 Elaborar e divulgar Portarias e Orientações; 

  Análise certificação dos Balancetes/Balanços Orçamentários, Financeiro e 

Patrimonial da Administração, encaminhados ao TCM; 

 Análise dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e dos 

Relatórios de Gestão Fiscal; 
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 Realizar e certificar Tomada de Contas Especiais; Orientar, Coordenar e 

Supervisionar as atividades e desenvolvidos nas secretárias e coordenadorias. 

3.1.4. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAN 

 

DIRETORIA TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – DTIC 

À DTIC compete atuar no planejamento estratégico e operacional, com vistas a 

subsidiar a definição das prioridades de gestão de tecnologia da informação (TI), gerenciar 

os recursos de tecnologia, propor políticas e diretrizes, responsabilizar-se pela gestão e 

manutenção da política de segurança da informação, supervisionar a implementação das 

políticas na área de TI, zelar pela garantia da manutenção dos equipamentos e sistemas de 

informática no âmbito da prefeitura e desempenhar outras atividades afins. A DTIC é 

composta por 3 núcleos, sendo eles: Núcleo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 

NADS: responsável pela análise, projeção, documentação, desenvolvimento, implantação e 

manutenção de sistemas de informação que atendam as necessidades dos órgãos de 

abrangência da prefeitura Núcleo de Manutenção e Suporte (NUMS) responsável pela 

manutenção de todo o parque computacional da Prefeitura Municipal; e o Núcleo de 

Infraestrutura e Telecomunicação (NIT):  Responsável pela instalação, monitoramento e 

manutenção de toda a infraestrutura da rede da Prefeitura de Parauapebas. 

Cabe ao NIT promover e supervisionar toda a infraestrutura de tecnologia da 

informação e comunicação necessária ao bom desempenho das atividades da PMP. 

 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - DPOG 

A Diretoria de Planejamento, Orçamento e Controle desempenha a elaboração das 

peças orçamentárias (PPA, LDO, LOA), onde são definidas as diretrizes gerais da ação 

pública municipal e das políticas públicas a serem implementadas pelo governo em comum 

acordo com as secretarias; Garante o assessoramento técnico nas mais variadas questões da 

administração municipal, tais como assessorar os órgãos da administração, no 

acompanhamento de emendas parlamentares presentes nas LOA„s, no acompanhamento da 

execução orçamentária e na atualização contábil de saldos orçamentários dos programas de 
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atividade em cada centro de custo; A coordenação elabora e formata junto com a Secretaria 

de Fazenda, os resultados da Gestão para apresentação junto ao poder legislativo. 

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS - DPPI 

A DPPI assessora os órgãos da Prefeitura Municipal de Parauapebas na elaboração, 

desenvolvimento, implementação, controle e monitoramento de planos e projetos 

institucionais, das diversas esferas, realiza a captação, tratamento e a disponibilização de 

dados e informações necessárias e indispensáveis para a formulação de diagnósticos ou 

relatórios. Busca ainda a interação e formalização com instituições públicas ou privadas e 

controlar e acompanhar convênios, contratos, acordos de mútua cooperação, termos de 

doação e outros Instrumentos jurídicos congêneres firmados com a Prefeitura Municipal de 

Parauapebas. 

Possui a tarefa de instituir o funcionamento do Conselho Gestor do Plano Diretor 

e/ou Conselho das Cidades. 

Programas do PPA 

2018-2021: 
Gestão de Políticas Publicas e Ações Governamentais 

Objetivo do 

Programa: 

Realizar uma gestão integrada de políticas públicas e ações governamentais voltada 

para a sustentabilidade; Assegurar a efetividade na elaboração, formulação, 

implementação, controle, monitoramento e avaliação de planos estratégicos, 

diretores, de governo viários e setoriais, programas, projetos, ações e decisões 

governamentais em diferentes graus de complexidade; Possibilitar mecanismos de 

gestão e de investimentos de recursos em áreas de desenvolvimento estratégico no 

município de Parauapebas, promovendo o acesso a recursos externos e executar um 

modelo de gestão pública transparente, democrática e participativa. 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

1. Gestão de planos, programas e projetos institucionais e legislação municipal; 

2. Conselho Municipal da Cidade. 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Inicio das obras das Condicionantes da Vale; 

 Repasse da primeira parcela para a construção do Campus UEPA; 

 Reuniões com os Gts dos Eixos: Economia, Meio Ambiente, ordenamento 

Territorial, Mobilidade Urbana e questões Fundiárias para elaborações das propostas da 

revisão do Plano Diretor; 
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 2ª Audiência Pública para apresentação do Diagnóstico da realidade 

Municipal de Parauapebas e elaboração de prognóstico e visões do futuro; 

 Eleição para a composição do Conselho Gestor do Plano Diretor de 

Parauapebas; 

 Reuniões sobre os mapas de zoneamento e macrozoneamento; 

 Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico em parceria com o 

PROSAP; 

 Audiência Pública do Prognóstico Preliminar revisado do Plano Municipal 

de Saneamento Básico; 

 Reunião do Coletivo Municipal de Planejamento para apresentação da 

metodologia para elaboração LDO 2019; 

 Reuniões de assessoria às demais secretarias na elaboração da LDO 2019; 

 Realização de audiência pública da LDO 2019; 

 Entrega da LDO à Câmara Municipal; 

 Elaboração do Relatório de Assuntos Municipais (Relatório de Atividades, 

do exercício de 2017); 

 Acompanhamento Bimestral de Receitas e Despesas; 

 Elaboração do Relatório Resumido de Execução Orçamentária; 

 Elaboração e sistematização da LOA 2019; 

 Assessoria às secretarias na elaboração da LOA 2019; 

 Atividades de formação e capacitação de técnicos PMP; 

 Audiência Pública da LOA 2019; 

 Atividades de revisão do PPA 2018 – 2021; 

 

Programas do PPA Tecnologia para o Desenvolvimento Social 
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2018-2021: 

Objetivo do Programa: 

Promover o vínculo social e a inclusão digital, por meio de novas 

formas de comunicação, favorecendo a apropriação social das novas 

tecnologias, fortalecendo a democracia com experiências de governo 

eletrônico e cibercidadania. 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e Atividades): 

1. Gestão da CTIC; 

2. Rede de Dados e Videomonitoramento; 

3. Cidade Digital. 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Redução de 71,49% no valor do MegaByte do contrato de Serviços de 

Internet, garantindo maior disponibilidade do serviço, com o aumento da Banda de conexão 

de 300 MegaByte para 400 MegaByte; 

 Execução do serviço de Levantamento Aerofotogramétrico de 150 Km da 

área urbana, o qual servirá de base para a implantação do Sistema de Cadastro 

Multifinalitário do município; 

 Conquista da Certificação Gestão Transparente ano 2018 – Selo Dourado, 

concedido ao município por meio do TCM, por cumprir 100% das exigências do 

TAG/TCM 2018; 

 Manutenção, monitoramento e fiscalização do serviço de internet. 

Programas do PPA 

2018-2021: 
Observatório Socioeconômico 

Objetivo do 

Programa: 

Criar um sistema de informações gerenciais que busque contribuir na 

captação de dados e informações econômicos e sociais do município de 

Parauapebas e produzidos por órgãos governamentais, visando uma 

eficiência na alocação de recursos, de eficácia e qualidade dos serviços 

prestados a população e base sustentáveis para a tomada de decisões. 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e Atividades): Sistema de Informações Governamentais 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Apresentação do sistema de Gestão de Documentos Allfresco para produção 

de banco de dados. 
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3.1.5. SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 

 

I-promover a elaboração do Plano de Trabalho Anual da Secretaria e a avaliação dos 

resultados alcançados no ano anterior; 

 II-propor e executar as políticas fiscal, orçamentária, contábil, financeira, e de 

controle de custos de competência do município; 

 III-elaborar, em coordenação com os demais órgãos da Prefeitura, o plano 

plurianual, a LDO, e orçamento anual, de acordo com as políticas estabelecidas pelo 

Governo Municipal e as normas em vigor; 

 IV-promover o cadastramento, o lançamento, a arrecadação, a cobrança amigável e 

a fiscalização dos tributos e demais receitas municipais;  

V-promover e acompanhar a execução das atividades de controle interno a cargo da 

Prefeitura;  

VI-processar a despesa e manter o registro e os controles contábeis da administração 

financeira, orçamentária e patrimonial do Município;  

VII-elaborar as demonstrações contábeis e as prestações de contas do Município;  

VIII-fiscalizar e fazer a tomada de contas dos órgãos de administração centralizada 

encarregados de movimentação de dinheiros e valores;  

IX-receber, pagar, guardar e movimentar os dinheiros e outros valores do 

Município;  

X-promover, organizar e administrar os serviços de informática da Secretaria; XI-

desempenhar outras atividades afins; 

Programas do PPA 

2018-2021: 
Gestão Contábil, Orçamentária, Financeira e Tributária 

Objetivo do 1. Gerir com eficácia as receitas e as despesas públicas do Município 
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Programa: para promover o desenvolvimento das políticas públicas em benefício da 

população; 

2.Coordenar,supervisionar e executar as atividades financeiras do 

Município, por meio da política fiscal nas suas vertentes tributária e 

orçamentária 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

1. Manutenção de Pessoal da Secretaria Municipal de Fazenda; 

2. Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 No final do mês de novembro e início de dezembro do corrente ano, alguns 

servidores da SEFAZ, participaram do Curso Completo de Licitações e Contratos 

Administrativos, qualificando os servidores envolvidos com as compras governamentais de 

maneira a conhecer e aplicar, com segurança, as modalidades de licitação na forma da Lei 

nº 8.666/93 com suas alterações. Ressaltamos que todos os servidores da CPL desta 

Secretaria foram beneficiados com o curso supracitado; 

 O setor de Licitações e Contratos trabalhou incansavelmente neste ano, 

conseguindo finalizar 124 Processos Licitatórios e 132 Processos Licitatórios em 

andamento (Conforme Relação de Processos de Compra e Contratos, Anexos); 

 No dia 30 de Novembro de 2018. A SEFAZ/ DAM inicia o Programa de 

Modernização Fazendária Municipal investindo em um modelo inovador e criativo de 

gestão fiscal desburocratizando e facilitando o cumprimento das obrigações tributárias das 

empresas. O Programa, objetiva reestruturar a gestão do setor fazendário municipal 

introduzindo modernas tecnologias, novos métodos para facilitar o fluxo processual, 

modernizar a legislação, treinamento de servidores municipais e melhoria no atendimento 

aos contribuintes do município.  

Programas do PPA 

2018-2021: 
Operações Especiais 

Objetivo do 

Programa: 

Administrar a dívida pública interna e externa do Município de 

Parauapebas 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

1. Amortização e serviço da dívida fundada com o INSS; 

2. Amortização e serviço da dívida fundada com o PASEP; 

3. Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP 
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Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Amortização e serviço da dívida fundada com o PASEP. O Município 

através da Secretaria da Fazenda cumpre o estabelecido na Lei número 9.715/1998 

efetuando mensalmente o pagamento das contribuições. O parcelamento existente é 

efetuado mensalmente através de vinculação no FPM, Valor Liquidado no ano de 2018 até 

a presente data foi de R$ 438.000,29; 

 Amortização e serviço da dívida fundada com o INSS. A Prefeitura 

Municipal de Parauapebas realizou o parcelamento da dívida com o INSS, este 

parcelamento é efetuado mensalmente através de vinculação no FPM. Valor Liquidado no 

ano de 2018 até a presente data foi de R$ 4.493.998,45; 

 Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. O Município através 

da Secretaria da Fazenda contribui mensalmente com o montante de 1% da Receita. Valor 

Contribuído no ano de 2018 até a presente data foi de R$ 8.137.442,42. 
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3.1.6. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 

 

A Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) foi instituída pela Lei 

4.213/2001, a qual dispõe sobre a estrutura organizacional do poder executivo. Tem como 

finalidade junto com os seus departamentos executar a Política de Recursos Humanos da 

Prefeitura de Parauapebas, com a oferta de cursos e atividades de recrutamento, seleção, 

avaliação e desenvolvimento profissional, além de cuidar das obrigações de pagamento e da 

vida funcional dos servidores. É sua atribuição ainda programar, supervisionar e controlar 

as atividades de administração geral da Prefeitura, cuidando pela preservação do patrimônio 

público, pelo controle de documentos e processos, pelo abastecimento geral das secretarias, 

acompanhando seus indicadores de desempenho e enfocando a importância de cada ação 

cumprida, para uma gestão por resultados com transparência nas informações. 

Programas do PPA 

2018-2021: 
Reestruturação, Modernização e Manutenção Administrativa e Patrimonial 

Objetivo do Programa: 

Reestruturar e modernizar a gestão administrativa da Máquina Pública do 

Município de Parauapebas, visando a prestação de serviços públicos de 

qualidade aos munícipes, a celeridade dos processos, o controle das 

informações e bens, a transparência, eficiência e a eficácia da gestão. 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e Atividades): 

1. Implantação e Manutenção do Sistema de Informação Integrada; 

2. Regularização do Patrimônio Municipal e Manutenção de Inventário; 

3. Criação do Departamento de Manutenção de Bens Patrimoniais; 

4. Terceirização dos serviços de Segurança e Serviços Gerais; 

5. Padronização de uniformes e aquisição de EPI'S; 

6. Realização de baixa de bens móveis e veículos; 

7. Normatização, digitalização e manutenção do Arquivo Inativo da PMP. 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Implantação e Manutenção do Sistema de Informação Integrada, que 

permitirá a gestão integrar e controlar os seus processos documentais e eliminar a 

necessidade de produção de documentos impressos, assim como o custo na entrega; 

 A equipe de Regularização do Patrimônio Municipal e Manutenção de 

Inventário foram estruturadas. Vários imóveis já estão em processo de regularização e 

futuramente comporão o patrimônio oficial do município, auxiliando nos processos de 

captação de recursos para o município; 
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 A Semad esteve à frente do processo de terceirização dos serviços de 

segurança e serviços gerais, cujos contratos já estão vigentes e funcionando normalmente, 

possibilitando assim maior eficiência nesses serviços; 

 Foi realizado 01 (um) leilão para destinação de bens antieconômicos para a 

Administração e está em andamento um novo processo de leilão de bens; 

 Implantação do sistema integrado de Ponto Facial, que está permitindo maior 

controle de frequência dos servidores de toda a PMP. 

Programas do PPA 

2018-2021: 
Inclusão, Capacitação, Saúde e Desempenho dos Servidores 

Objetivo do Programa: 

Promover o desenvolvimento do servidor público municipal com 

aprimoramento profissional e favorecer a qualidade de vida, objetivando o 

aumento da produtividade 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e Atividades): 

1. Manutenção da qualificação, capacitação, incentivo financeiro á formação 

técnica e acadêmica do servidor municipal; 

2. Programa Bem Estar do Servidor; 

3. Manutenção do Departamento Especializado em Segurança e Saúde 

Ocupacional; 

4. Realização da Reforma da Estrutura Administrativa Municipal; 

5. Elaboração e Reformulação de Legislações que Contemplem os Servidores 

Municipais; 

6. Realização de Concursos Públicos; 

7. PMPG - Programa Municipal de Pós Graduação; 

8. MASPP (Mostra de artes dos servidores públicos de Parauapebas) 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 A SEMAD, prioritariamente, manteve no ano de 2018 a qualificação e 

capacitação dos servidores da PMP, através de treinamentos específicos para atendimento 

ao público e aprimoramento dos processos administrativos; 

 Através da Coordenadoria de Treinamentos e Recursos Humanos – CTRH, a 

SEMAD manteve as ações do Departamento Especializado em Segurança e Saúde 

Ocupacional - DESSO, que realizou diversas palestras sobre saúde e segurança do trabalho 

em grande parte das secretarias da PMP; 

 Realização de Concurso Público Nº 001/2017/Professores, homologado em 

maio de 2018, assim como a nomeação e posse de 80 professores no mesmo concurso; 
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 Em junho de 2018 criou-se a Comissão de Avaliação da Estrutura 

Organizacional da PMP, formada por técnicos da Secretaria de Planejamento e SEMAD, 

dando início ao processo de discussão sobre a estrutura administrativa, através de reuniões 

colegiadas com os técnicos das secretarias, coordenadorias e órgãos auxiliares. Com base 

nas informações levantadas, as estruturas serão aprimoradas e será iniciada a revisão do 

Estatuto do Servidor. 
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3.1.7.  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 

 

A Procuradoria Geral do Município está regulamentada pela Lei nº 4.213/2001, a 

qual a incluiu como órgão de assessoramento da Administração Direta, cuja finalidade 

primordial é a prestação de assessoramento jurídico-legal ao Chefe do Executivo Municipal 

e aos órgãos municipais da administração direta, indireta e a defesa e representação, em 

juízo ou fora dele, dos direitos e interesses do Município, inclusive dos órgãos da 

administração direta e indireta. 

Programas do PPA 

2018-2021: 
Gestão Administrativa da Procuradoria Geral do Município 

Objetivo do 

Programa: 

Assessorar o Município judicialmente, extrajudicialmente e 

administrativamente 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

1. Manutenção de Pessoal e Encargos Sociais da Procuradoria Geral; 

2. Manutenção da Procuradoria Geral; 

3. Capacitação de servidores; 

4. Campanha Dia Mundial do Consumidor 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

DOCUMENTOS EMITIDOS 1º Q 2º Q 3º Q TOTAL 

MEMORANDO 747 712 621 2080 

DECRETO 350 315 193 858 

PORTARIA 114 136 89 339 

OFÍCIO 119 332 85 536 

PARECER JURÍDICO 60 45 36 141 

PORTARIA INTERNA 04 10 00 14 

AUDIÊNCIAS – PROCESSOS JUDICIAIS 79 56 37 172 

PARECER JURÍDICO - LICITAÇÃO 131 177 155 463 

PROJETOS DE LEI 07 08 14 29 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 486 564 455 1505 

Período de apuração: 01/01 a 07/12/2018 
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3.2. INCLUSÃO SOCIAL E CIDADADANIA

 
 

3.2.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - SEMSI 

 

 A Secretaria de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (SEMSI) foi criada 

em 2014 e é formada pelos seguintes departamentos: Guarda Municipal de Parauapebas 

(GMP), Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT), Núcleo Avançado do 

Centro de Perícias (IML), Centro de Controle e Operações (CCO), Coordenadoria 

Municipal de Defesa Civil (COMDEC) e o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC); 

este último órgão foi agregado à secretaria em meados de 2016. 

Programas do PPA 2018-

2021: 
Gestão Administrativa do Centro De Controle Operacional 

Objetivo do Programa: 

Intensificar meios para prevenção e controle das diversas situações em 

trânsito e violência, através de modelos técnicos de melhorias para área 

da segurança pública, com vista à vigilância para proteção do 

patrimônio público e do cidadão 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e Atividades): 

1. Manutenção de Pessoal do CCO; 

2. Manutenção do CCO. 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Fortalecimento do Centro de Controle de Operações, com a integração de 

Guardas Municipais e Agentes de Trânsito e Transporte ao Centro de Controle de 

Operações do Sistema de Vídeo Monitoramento; com o apoio de CALL CENTER; 

 Capacitação de Servidores Públicos Municipais para compor o Núcleo de 

Inteligência, que fará a gestão inteligente das informações recebidas pelo CCO; 

 Finalização de procedimento licitatório para aquisição de novos 

equipamentos para ampliação da rede de fibra ótica e do sistema de videomonitoramento 

ampliar o campo de atuação, aperfeiçoar os recursos, diminuir o tempo de resposta, além de 

integrar os órgãos municipais, na rede, dando-se efetividade na proteção de patrimônio, 

serviços e instalações, reduzindo-se a violência e a criminalidade. 
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Programas do 

PPA 2018-2021: 
Plano de Mobilidade Urbana 

Objetivo do 

Programa: 

Construir o PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE 

PARAUAPEBAS para definir um conjunto de referencias, ações que permitam ao 

município tratar a mobilidade urbana de modo integrado aos instrumentos de 

planejamento existentes, bem como articular as ações propostas com a politica 

nacional de mobilidade urbana. Os produtos gerados destinam-se aos técnicos e 

gestores do planejamento urbano e de transportes, e visa, além de esclarecer o tema, 

contribuir para que o poder público local aprimore sua capacidade de gestão dentro 

dos limites de sua competência. O Plano de Mobilidade Urbana tratará dos 

componentes estruturadores da mobilidade, tais como transporte, sistema viário, 

trânsito, educação de trânsito e integração regional, com base nas seguintes 

diretrizes: 1.transporte: a) Promover a vanguarda tecnológica dos componentes do 

sistema de transporte coletivo, garantindo eficiência operacional, segurança, conforto 

e qualidade ambiental; b) Qualificar a ambiência urbana dos corredores de transporte 

coletivo; c) Qualificar o sistema de atendimento às pessoas deficientes e com 

necessidades especiais; d) Desenvolver o sistema cicloviário; e) Reordenar o tráfego 

de cargas perigosas. 2. Sistema Viário: a) Readequar o sistema viário, considerando 

as demandas manifestas da mobilidade. 3. Trânsito: a) Promover a vanguarda 

tecnológica dos componentes do sistema de trânsito, garantindo segurança, fluidez e 

qualidade ambiental; b) Minimizar o impacto de tráfego de passagem na área central. 

IV-Educação de Trânsito: definir os programas, ações, e quipamentos e estratégias 

necessários à educação de trânsito para todos. V-Integração Regional: equacionar a 

integração do sistema municipal de mobilidade às redes regionais de transporte. 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Parauapebas - PLAMOB 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 O Plano Municipal de Mobilidade Urbana é um plano setorial, vinculado ao 

Plano Diretor do Município de Parauapebas, o qual está em processo de revisão, o que 

justifica a não realização da presente ação. No entanto, a SEMSI, através da Assessoria 

Técnica elaborou Termo de Referência, o qual está em análise do GT – PLAMOB criado 

através do Decreto nº 847/2018. 

Programas do 

PPA 2018-2021: 
Plano Municipal de Segurança Publica, integrada e cidadão 

Objetivo do 

Programa: 

Elaboração de Plano Estratégico de Segurança Cidadã (PESC) e o Plano Diretor de 

Segurança Pública para a Guarda Municipal (PDSPGM), produzir pesquisa social 

aplicada destinada a reformular o marco teórico - conceitual e elaborar protocolo, com 

enfoque tático-operacional, dos Gabinetes de Gestão Integradas Municipais (GGI-M), 

com vistas a qualificar e a aperfeiçoar o seu funcionamento com o instância de gestão 

integrada de políticas públicas de segurança desde o poder local, a partir da realização 
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de visitas “in loco”, Entrevistas em Profundidade (EPI‟s), análises documentais em 

fontes secundárias, análises quantitativas em cinco boas práticas nessa área e, ainda, da 

sistematização de estudos técnicos previamente empreendidos sobre essa temática, no 

município de Parauapebas, Estado do Pará. 

Iniciativas 

(Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

Elaboração do Plano Municipal de Segurança Publica 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 O Plano Municipal de Segurança é um plano setorial, vinculado ao Plano 

Diretor do Município de Parauapebas, o qual está em processo de revisão, o que justifica a 

não realização da presente ação. No entanto, a SEMSI criou internamente um Grupo 

Trabalho que está elaborando estudo técnico. 

Programas do PPA 

2018-2021: 
Sinalização e Fiscalização do Transito do Município de Parauapebas 

Objetivo do 

Programa: 

I- implementar ações de melhorias que contemplem a acessibilidade universal com 

instalação, revitalização da sinalização viária e adequações da geometria a serem 

priorizadas nos eixos de grande circulação, além das vias centrais com sinalização 

vertical e horizontal. Realizar estudos da concentração de pedestres na área central 

para definir as necessidades de tratamentos específicos de mobilidade e 

acessibilidade a serem implantadas em conformidade com a legislação vigente. 

Instalar, revitalizar e realizar a manutenção de semáforos para as travessias com 

estágios e tempos específicos para os pedestres. Instalar e manter equipamento de 

fiscalização eletrônica de infrações de trânsito para levantamento eletrônico de 

ativos da sinalização de trânsito com identificação automática da sinalização 

vertical para levantamento de dados do tráfego. Realizar estudos e intervenção das 

rotas para os veículos de carga de maior porte. Criar o Fundo Municipal e o 

Conselho Municipal de Trânsito e Transporte do município de Parauapebas. 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

Sinalização e Fiscalização do Trânsito do Município de Parauapebas 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Manutenção da sinalização horizontal e vertical e semafórica; 

 Instalação de Radares inteligentes. 

3.2.2. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
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A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) tem como principal tarefa formular 

e coordenar a política municipal de educação, além de supervisionar a execução dos 

processos dentro das unidades educacionais. Para tanto, a nova gestão tem buscado e 

estabelecido juntamente com sua equipe, estratégias e mecanismos que garantam o bom 

funcionamento de todo o processo de ensino, inclusive melhorias na qualidade da educação 

e a otimização dos resultados. 

Programas do 

PPA 2018-2021: 
Ensino Médio e Superior 

Objetivo do 

Programa: 

Apoiar as atividades do ensino médio e ensino superior, ofertando a 

gratuidade de matrículas e mensalidades aos alunos através de assinatura de 

convênios com instituições estaduais e federais, assim como cedência de 

pessoal e prédios do Município para funcionamento de tais atividades e 

ainda, manter o Centro Universitário de Parauapebas - CEUP 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

1. Manutenção do Ensino Profissional/ Tecnológico/Médio; 

2. Manutenção de Convênios com Instituições de Ensino Profissionalizante; 

3. Manutenção das Atividades do Ensino Superior; 

4. Manutenção de Convênios com Instituições de Ensino Superior 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Entrega ao 23º Batalhão da Polícia Militar de uma viatura voltada 

exclusivamente para o atendimento da segurança pública das escolas da rede municipal de 

ensino; 

 Manutenção da parceria com a Polícia Militar e Guarda Municipal para a 

execução da Ronda Escolar; 

 Resgate dos Jogos Interescolares de Parauapebas (JIPS), que em sua 19ª 

edição contou com a participação de mais de 800 alunos de 33 escolas – 22 municipais, sete 

estaduais e quatro particulares. A ação ocorreu em parceria com a Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer (SEMEL). 

Programas do 

PPA 2018-2021: 

Gestão Administrativa da SEMED e Apoio aos Conselhos Municipais da 

Educação 

Objetivo do 

Programa: 

Garantir infraestrutura e condições adequadas à execução plena das 

competências dos conselhos da Educação e o apoio aos setores 

administrativos internos e externos da SEMED, dando suporte e 
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capacitando-os a atender as demandas necessárias da rede de ensino no 

Município 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

1. Manutenção das Atividades Operacionais e Administrativas da SEMED; 

2. Apoio aos Conselhos Municipais de Educação 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Eleição e posse dos novos membros do Conselho Municipal de Educação 

(COMEPA). Os 18 integrantes, entre titulares e suplentes, serão responsáveis pela atuação 

do órgão deliberativo, consultivo e fiscalizatório na gestão 2019-2020. 

Programas do 

PPA 2018-2021: 
Gestão Administrativa e Operacional do Ensino Básico 

Objetivo do 

Programa: 

Garantir o bom funcionamento dos setores administrativos internos e 

externos, dando suporte e capacitando-os a atender as demandas necessárias 

da rede municipal de ensino infantil e fundamental 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

1. Manutenção das Atividades Operacionais e Administrativas do Ensino 

Básico; 

2. Publicidades e Campanhas Educativas; 

3. Manutenção de Convênios e Parcerias com Instituições Educacionais 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Realização das formações continuadas, em todos os níveis e modalidades de 

ensino para mais de 1.700 educadores, além de gestores e técnicos educacionais; 

 Reestruturação e ampliação da política de inclusão da rede municipal de 

ensino. O Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial e Pedagógico (NAPP) foi dividido 

em dois departamentos: o Departamento de Educação Especial (DEE) e o Departamento de 

Apoio Psicossocial e Pedagógico (DAPP). Atualmente mais de 700 alunos com 

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e/ou superdotados 

são atendidos no município, incluindo os atendimentos feitos na Unidade Educacional 

Jonas Pereira de Melo; 

 Realização de concurso público para professor com a oferta de 300 vagas 

para professor de Educação Básica I (creche, educação infantil e ciclos iniciais) e Educação 
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Básica II (Língua Portuguesa, Matemática, Educação Física, Ciências, História, Geografia, 

Artes, Ensino Religioso e Inglês), inclusive com a posse destes novos concursados; 

Programas do 

PPA 2018-2021: 
Gestão da Alimentação Escolar 

Objetivo do 

Programa: 

Ofertar refeições aos alunos, que atendam suas necessidades nutricionais, 

durante sua permanência no ambiente escolar, ao longo do período letivo 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

Manutenção e Adequação da Alimentação Escolar 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Parauapebas participou e conquistou o selo da Jornada de Educação 

Alimentar e Nutricional (EAN) – 2ª edição (Escola Leide Maria Torres), por cumprir as 

metas propostas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A 

premiação do Ministério da Educação (MEC) comprova a qualidade da merenda oferecida 

aos alunos que compõe a rede municipal de ensino e a eficiência de toda equipe 

educacional envolvida; 

 Maior diversidade do cardápio com o retorno de polpas de frutas nos lanches 

dos estudantes, além da valorização do regionalismo pela inclusão do açaí. Outro destaque 

é a permanência de verduras, legumes e frutas da agricultura familiar para um melhor 

aporte nutricional dos estudantes. Atualmente são servidas mais de 64 mil refeições por dia 

nas escolas municipais (incluindo lanches, almoços, jantares e desjejum). 

Programas do PPA 

2018-2021: 
Gestão do Ensino Fundamental 

Objetivo do 

Programa: 

Garantir o fortalecimento do Ensino Básico proporcionando maior qualidade no 

atendimento e formação dos alunos, de forma que estes possam ter um processo de 

ensino e aprendizagem cada vez melhor, com o auxílio de professores capacitados, 

bem como aumentar o número de vagas no ensino fundamental, as disciplinas da 

matriz curricular e a implementação de atividades múltiplas. Valorização dos 

profissionais da Educação Básica aprimorando a formação inicial, a formação 

continuada, a definição de um piso salarial e, também, da carreira do professor. 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

1. Remuneração do Magistério Ensino Fundamental – MAG; 

2. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – ADM; 

3.Capacitação ,Qualificação e Habilitação de professores e demais servidores; 

4. Construção, Recuperação, Ampliação e Equipamentos da Unidade de Ensino 

Fundamental; 
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5. Manutenção das Atividades da Educação Especial; 

6. Manutenção das Atividades do Salário Educação; 

7. Manutenção das Atividades de Educação Física; 

8. Apoio às Atividades Escolares Culturais e Cívicas; 

9. Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Distribuição de kits esportivos, composto por mais de 70 itens (redes de 

futsal; bolas de basquete, futsal, handebol e voleibol; bomba de inflar bola e colchonete; 

dominó, jogo de cama e apito, além de bolsa para o transporte do material) para todas as 

escolas de ensino fundamental da rede de ensino; 

 Realização de manutenção das centrais de ar, bebedouros e roços de todas as 

unidades escolares de ensino fundamental; 

 Continuidade do projeto “CIRCUITO MINERAÇÃO NAS ESCOLAS”, em 

parceria com a empresa Vale, com capacitação de 120 professores de Parauapebas e 

atendimento a todas as escolas do ensino fundamental; 

 Realização dos Jogos Interescolares de Parauapebas (JIPS), em parceria com 

a Secretaria de Esporte e Lazer (SEMEL); 

 O município também sediou a etapa regional dos Jogos Estudantis Paraenses 

(JEPS), um dos maiores eventos estudantis do Pará; 

 Parauapebas foi destaque nas olimpíadas de Matemática e Astronomia e 

Astronáutica. O resultado da 14ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas (OBMEP) revela que o município superou os números do ano passado. Este ano, 

cinco alunos da rede pública de ensino conquistaram medalhas na competição e 41 

receberam menções honrosas. Já na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 

(OBA) tivemos 83 alunos medalhistas (17 medalhas de ouro, 23 prata e 43 de bronze); 

 Continuidade da construção da Escola de Ensino Fundamental Nelson 

Mandela (Tropical). Ela já está com mais de 50% da obra executada. A unidade 

educacional irá beneficiar mais de 1.500 estudantes;  
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 Conquista de um dos maiores Índices de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) do Pará. Em 2017, o IDEB de Parauapebas para as séries iniciais do ensino 

fundamental ficou em 5,7. O resultado corresponde a meta projetada para 2021. No Pará, só 

Benevides (6,2) e Ulianópolis (6) alcançaram notas maiores, enquanto Paragominas aparece 

empatado. O IDEB do município para as séries finais do ensino fundamental ficou em 4,6. 

Nesse quesito, apenas Altamira e Ulianópolis, ambos empatados com 4,8, superam 

Parauapebas; 

 Entrega de uniformes escolares beneficiando todos os estudantes do ensino 

fundamental. Os uniformes foram confeccionados por costureiras do município garantido 

emprego e renda para nossa gente. 

Programas do PPA 

2018-2021: 
Gestão do Ensino Infantil/Creches 

Objetivo do 

Programa: 

Oferecer a educação gratuitamente nas creches e unidades escolares de ensino 

infantil, em localidades que apresentem demanda deste serviço, proporcionando 

um atendimento mais amplo e de melhor qualidade, de forma que todas crianças 

tenham direito à brincadeira, atenção individual, ambiente aconchegante, seguro e 

estimulante, higiene, saúde, atividades múltiplas, entre outros. Valorização dos 

profissionais da Educação Básica aprimorando a formação inicial a formação 

continuada, garantindo também a remuneração dos docentes e servidores de apoio. 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

1. Remuneração do Magistério Ensino Infantil/Creches – MAG; 

2. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil/Creches-ADM; 

3. Construção, Recuperação, Ampliação e Equipamentos da Unidade de Ensino 

Infantil 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Realização de manutenção das centrais de ar, bebedouros e roços de todas as 

unidades escolares de ensino infantil/creche; 

 Ampliação do número de atendimento nas creches, beneficiando cerca de 

mil alunos com idades entre 9 meses e 3 anos. Em 2016, tínhamos 483 alunos matriculados 

nesta modalidade de ensino, hoje temos 1.945 (em 2 anos, garantimos 1.400 novas vagas); 

 Continuidade das obras de 3 novas unidades educacionais de educação 

infantil: Aurino Gonçalves (VS10), com 98% da obra concluída; Alto Bonito com 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAN 

 

 
 

aproximadamente 44% da obra executada e Pingo de Gente (Bairro da Paz) com 47,87%. 

Essas unidades educacionais vão atender mais de 1.500 alunos; 

 Entrega de uniformes escolares beneficiando os estudantes da educação 

infantil. Os uniformes foram confeccionados por costureiras do município garantido 

emprego e renda para nossa gente. 

Programas do 

PPA 2018-2021: 
Gestão do Transporte Escolar 

Objetivo do 

Programa: 

Fornecer o transporte escolar para os alunos da rede municipal de ensino, 

residentes em área urbana e rural, a fim de garantir o acesso e a 

permanência dos mesmos nos estabelecimentos escolares, conforme Art. 

208, VII da Constituição Federal de 1988 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

Manutenção do Transporte Escolar 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Locação de 12 ônibus para atendimento dos alunos da rede municipal de 

ensino, garantindo a ampliação do atendimento e mais qualidade no serviço prestado. Em 

2018, 12.821 alunos são contemplados com o transporte escolar (8.918 na zona urbana e 

3.903 na zona rural). 

Programas do 

PPA 2018-2021: 

Gestão de Programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

- FNDE 

Objetivo do 

Programa: 

Aplicar os recursos de programas federais, recebidos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação-FNDE, que englobam várias ações e 

objetivam a melhora da infraestrutura física e pedagógica das escolas 

municipais de educação fundamental, infantil/creches, de jovens e adultos e 

ainda portadores de necessidades especiais. 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

Manutenção de Programas do FNDE 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Retomada das obras de duas das cinco creches do Programa Proinfância: 

creche do bairro Beira Rio II e Bairro dos Minérios. As outras três (Cidade Jardim, 
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WTorres e Habitar Feliz 2) devem ser retomadas no início de 2019. Cada creche irá 

beneficiar cerca de 240 crianças em dois turnos (matutino e vespertino), além de gerar 

cerca de 40 empregos diretos. 

3.2.3. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB 

 

A Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB é o órgão responsável pela Política 

Habitacional do município, assim como pelo cadastramento e levantamento 

socioeconômico das pessoas de baixa renda que não possuem casa própria para inserção 

nos Programas Habitacionais adequados. É responsável, também, pela atualização do 

déficit habitacional no município, estabelecendo a interface com o Conselho do Fundo 

Municipal de Habitação de Interesse Social, Associações de Moradores, Cooperativas 

Habitacionais e demais entidades afins em questões pertinentes ao serviço social e ainda 

pela elaboração, coordenação, operacionalização, monitoramento e avaliação técnica dos 

projetos sociais relacionados aos Programas Habitacionais. 

Programas do 

PPA 2018-2021: 
Viver Melhor 

Objetivo do 

Programa: 

Promover a redução do déficit habitacional no Município de Parauapebas por meio da 

produção/aquisição de novas unidades habitacionais e requalificação de imóveis 

urbanos e rurais dotadas de infraestrutura básica; a construção de equipamentos 

públicos e regularização fundiária de assentamentos precários e ocupações irregulares 

consolidadas; melhorar as condições de habitabilidade, mediante o gerenciamento da 

política habitacional local, assim como coordenar e/ou executar a elaboração de 

estudos, pesquisas e projetos de habitação voltados para o aprimoramento dos 

programas habitacionais desenvolvidos. 

Iniciativas 

(Ações, Projetos 

e Atividades): 

1. Construção e/ou aquisição de Unidades Habitacionais e Lotes Urbanizados; 

2. Construção de Equipamentos Públicos, Infraestrutura e Urbanização nos Programas 

Habitacionais; 

3. Ações Habitacionais Complementares; 

4. Financiamento Habitacional; 

5. Projeto Técnico Social – PTS; 

6. Regularização fundiária de Habitação de Interesse Social; 

7. Assistência Técnica e Gratuita de Engenharia; 

8. Cheque Moradia; 

9. Projetos habitacionais de Interesse Social e Plano Local de Habitação de Interesse 

Social – PLHIS; 

10. Energia Fotovoltaica para atender a população de baixa renda 
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Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Projeto Lar da Nossa Gente, evento de lançamento do projeto e apresentação 

da lista de pré-selecionados para o programa. A primeira ação ocorreu em 10 de maio de 

2018. Projeto prevê a entrega de 2.000 lotes para famílias de menor renda do município e 

que vivem em áreas de ocupação irregular; 

 Retomada das obras do projeto Nova Carajás Etapa IX, no segundo semestre 

deste ano. O projeto prevê a construção de 1.194 unidades. A obra estava paralisada desde 

2014, tendo sido a área ocupada por famílias sem teto; 

 Entrega da 2º fase do Residencial Alto Bonito, no mês de junho de 2018, 

para atender a 1.392 famílias de menor renda do município; 

 Realizado cadastros no setor de Cadastro da Habitação, mediante demanda 

enviada por associações que atendem moradores que vivem em áreas de riscos. 
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3.2.4. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 

 

A SEMAS atende a população que se encontra em situação de vulnerabilidade 

social e econômica e tem por finalidade a realização de políticas sociais públicas, em 

consonância com as políticas setoriais (educação, saúde, lazer, habitação, entre outras), que 

visam a equidade e a universalização dos direitos sociais. Atualmente desenvolve vários 

programas sociais que atendem a família como um todo, de criança a idosos, cujos usuários 

são moradores tanto da zona urbana quanto da zona rural. 

Programas do 

PPA 2018-

2021: 

Controle Social 

Objetivo do 

Programa: 

Garantir a efetivação das políticas preconizadas pela Constituição de 1988, por 

meio da fiscalização, elaboração e aprovação de resoluções e outros 

Iniciativas 

(Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

1. Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social; 

2. Manutenção do COMSEANS; 

3. Manutenção do COMDCAP; 

4. Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência; 

5. Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social: realização da 

implantação da ouvidoria em todas as unidades e entidades da Assistência Social. Reuniões 

da comissão permanente de Norma e Avaliação; reuniões realizadas com diversos temas 

entre eles. A) Certificação das unidades de assistência social; B) Plano de ação 2019; C) 

Plano municipal de assistência social 2018/2020; D) visita em unidades publica: Abrigo 

Esperança E) O que mais houver. Reuniões da comissão permanente de Fiscalização e 

Finanças; A) (Relatório da prestação de contas referente ao 3º Quadrimestre de 2016; B) 

Relatório de Prestação de Conta OSC; 

 Manutenção do COMDCAP: orientado pela Comissão de Convênios da 

Prefeitura Municipal de Parauapebas, deliberou pelo cancelamento do Edital 01/2018 e 

reinício do Processo de seleção de Projetos, através de modalidade de dispensa, tomando 

como base a Lei 13.019/2014. Para tanto, formou Comissão específica para avaliação e 
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seleção dos Projetos, para posterior celebração de parceria com as Instituições que 

trabalham na Defesa, Proteção e Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescente no 

Município, através de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. A X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será 

realizada no mês de novembro de 2018. A mesma teve por objetivo promover o debate, 

entre os atores do Sistema de Garantia de Direitos, tanto da esfera governamental, quanto 

não governamental, bem como a população em geral, acerca dos direitos de crianças e 

adolescentes, além da elaboração de propostas voltadas à garantia de direitos e a escolha 

dos Delegados que estarão representando o Município na Conferência Estadual. Fórum 

Selo UNICEF (300 pessoas participaram), ação em evento comemorativo ao dia das 

crianças (3.000 crianças participaram); 

 Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência: execução 

de atividades referente ao recebimento e encaminhamento de denúncias contra violação de 

direitos da pessoa com deficiência; Cadastro de pessoas com deficiência para aquisição do 

passe livre interestadual no sistema SPL (Portal do Ministério dos Transportes); Ações da 

X Semana de Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência (Ação Midiática através dos 

programas de TV's e Rádio , Painel de Discussões sobre a Lei Brasileira de Inclusão na 

Câmara de Vereadores, Passeata culminada com ação cultural na praça Mahatma Gandhi, 

Ação social e esportiva na Escola E.E.E.M. MarluceMassariol de Souza). Reuniões 

ordinárias com pautas: Avaliação da X Semana de Luta pelos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, no auditório da SEMAS, com participação de 14 pessoas; Reuniões 

Extraordinária com a pauta: Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, no auditório da 

SEMAS, com participação de 10 conselheiros; 

 Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa: execução de ações no 

mês de outubro voltadas para a terceira idade. Obtivesse assim diversas parcerias dentre 

elas Secretária Municipal de Assistência Social – SEMAS, Secretaria Municipal de Saúde – 

SEMSA, Instituto Embelleze, SENAC, DMTT, Central de Cooperativas de Vans de 

Parauapebas e Partage Shopping. Nos dias 1 a 5 de outubro foi realizado um atendimento 

especial para com os idosos nas unidades básicas de saúde, nos dias 16 a 19 de outubro 

ocorreu no Centro Universitário de Parauapebas – CEUP as ações de emissão de Passe 
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Livre Municipal, e Cartão Estacionamento, sendo que no mesmo instante aconteceu o 

Momento Beleza, e Retirada de dúvidas pelos servidores do Cadastro Único. Nos dias 19 e 

26 de outubro, foram ofertadas no SENAC oficinas de inclusão digital para os idosos do 

município. Seminário com o tema “O papel da Rede Inter Setorial na Garantia dos Direitos 

da Pessoa Idosa”. 

Programas do 

PPA 2018-

2021: 

Gestão Administrativa do Conselho Tutelar 

Objetivo do 

Programa: 

Zelar para que as crianças e os adolescentes tenham acesso efetivo aos seus 

direitos. Fiscalizar se a família, a comunidade, a sociedade em geral e o Poder 

Público estão assegurando com absoluta prioridade a efetivação dos direitos das 

crianças e dos adolescentes e cobrar de todos esses o efetivo cumprimento do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição Federal 

Iniciativas 

(Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

Manutenção dos Conselhos Tutelares 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Execução de 70% da demanda surgida á rede de proteção a crianças e adolescentes. 

Manutenção do espaço adequado para oferecer um bom atendimento. Capacitação 

continua dos conselheiros. Atendimentos de crianças e adolescentes quando ameaçados 

e violados em seus direitos aplicando quando necessário as medidas de proteção. 

Capacitação de conselheiros, palestras ofertadas nas escolas com temas atuais referentes 

aos Direitos da Criança e Adolescente, foram realizados em média 480 atendimentos a 

crianças e adolescentes e destes, 397 encaminhamentos para diversos órgãos da esfera 

Judiciária e da rede Municipal de atendimento, como CREAS, CRAS, CAPS, 

Ministério Público, Defensoria Pública, rede de Saúde Pública, rede de Ensino Público 

entre outros. 

Programas do 

PPA 2018-2021: 
Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

Objetivo do 

Programa: 

Produzir, sistematizar e analisar as informações territorializadas sobre as situações de 

risco e vulnerabilidade social que incidem sobre famílias e indivíduos; produzir, 

sistematizar e analisar as informações relativas ao tipo, volume e padrões de qualidade 

dos serviços ofertados pela redesócio assistencial. Acompanhar desempenho funcional e 
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garantir capacitação permanente no intuito de aprimorar a execução dos serviços 

socioassistenciais 

Iniciativas 

(Ações, Projetos 

e Atividades): 

1. Vigilância Socioassistencial; 

2. Gestão do Trabalho e Educação Permanente; 

3. Programa Cadastro Único e Bolsa Família 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Gestão do Trabalho e Educação Permanente: com objetivo de adequação da 

legislação Municipal a respeito da lei do SUAS a mesma foi aprovação (Lei do SUAS).  

Em articulação com o SENAC para contribuir com o plano Municipal de educação 

permanente do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), ofertando cursos para os 

trabalhadores do SUAS; realizamos visitas técnicas às Unidades para atualização de 

informações dos trabalhadores para construção do Plano Municipal de Educação de 

Educação Permanente e levantamento das condições de trabalho. Participação nas reuniões 

da Reforma Administrativa junto à SEMAD. Participação dos trabalhadores em: Simpósio 

Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos – Etapa Norte; XX 

Encontro Nacional do CONGEMAS. As ações de capacitação e formação dos servidores 

foram alcançadas conforme planejado; 

 Vigilância Socioassistencial: buscou-se identificar e investigar as situações 

de risco e vulnerabilidade social presentes nos territórios, junto da interpretação e análise da 

realidade socioterritorial e as demandas sociais. Conclusão do modelo de relatório mensal 

de atividades do Serviço MSE. Conclusão de base do Perfil do Serviço MSE. Conclusão do 

modelo de relatório mensal de atividades do Serviço de Proteção Especial para PCD 

(Pessoa com Deficiência), idosas e suas famílias. Conclusão do relatório mensal de 

atividades da Equipe Técnica Local. Transcrições de áudio e vídeo das oficinas e 

depoimentos dos moradores entrevistados no complexo VS-10. Fomento dos dados mensais 

no sistema RMA do Ministério do Desenvolvimento Social-MDS. Fomento de dados 

mensais no banco de dados da Vigilância Socioassistencial; 

 Programa Cadastro Único e Bolsa Família: atualização cadastral em tempo 

hábil (CADÚNICO/ PBF, BPC e demais programas), atualização dos dados de saúde no 
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programa Bolsa Família, atualização cadastral nas aldeias indígenas e acompanhamento 

intersetorial do programa Bolsa Família (assistência social, saúde e educação). 

Programas do 

PPA 2018-

2021: 

Inclusão Produtiva 

Objetivo do 

Programa: 

Propiciar o acesso da população em extrema pobreza a oportunidades de 

ocupação e renda, assim como apresentar estratégias diferenciadas para o meio 

urbano e rural. Estimular o aumento da produção no campo e a geração de 

ocupação e renda na cidade. Propiciar mecanismos para garantia de inserção dos 

trabalhadores no mercado de trabalho, assim como garantir pleno funcionamento 

do serviço de entrada de seguro desemprego. 

Iniciativas 

(Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

1. Programas de Inclusão Produtiva; 

2. Sistema Nacional de Emprego-SINE 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Sistema Nacional de Emprego – SINE: manutenção do pleno     

funcionamento das atividades do programa (entrada no seguro desemprego, cadastro de 

carteira de trabalho, cadastro de empresas parceiras para ofertar vagas de emprego, 

encaminhamento de pessoas para vagas de trabalho). Execução de ações com objetivo de 

dar orientações aos trabalhadores para entrar no mercado de trabalho como palestras e mini 

oficinas. Dados: Dados: 3.214 pessoas deram entrada no seguro desemprego, 2.416 pessoas 

cadastro da carteira de trabalho, 129 empresas parceiras cadastradas, 3.423 pessoas no 

encaminhamento para vagas de trabalho e 331 pessoas empregadas. 

Programas do 

PPA 2018-2021: 
Programa de Proteção Social Básica 

Objetivo do 

Programa: 

Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à 

população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 

privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre 

outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social 

(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras) 

Iniciativas 

(Ações, Projetos 

e Atividades): 

1. Manutenção do Centro de Convivência – PIPA; 

2. Manutenção e ampliação dos benefícios eventuais; 

3. Manutenção e ampliação dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(0 a 6 anos; 07 a 14 anos; 18 a 29 anos e pessoa idosa); 

4. Manutenção dos Programas de Proteção Básica 
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Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Manutenção dos serviços de atendimento as famílias pelo PAIF (Programa 

de Atenção Integral à Família), Total de 1.204 atendimentos particularizados realizados nos 

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), 407 famílias receberam a visita da 

assistente social, 107 benefícios eventuais, 111 famílias participantes regularmente nos 

grupos no âmbito PAIF. Execução do Programa Criança Feliz no município de Parauapebas 

onde o mesmo é realizado nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). O 

mesmo articula ações de políticas de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Direitos 

Humanos e Direitos das Crianças e dos Adolescentes. O público alvo do programa é: 

gestantes e crianças (0 -3 anos) beneficiarias do Programa Bolsa Família e crianças (0-6 

anos) do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Os objetivos do programa são: apoiar 

os esforços das famílias com os cuidados para o desenvolvimento integral da criança, 

orientações a família sobre atividades e cuidados que fortalecem vínculo entre a criança e o 

seus pais desde a gestação, orientações para a família sobre brincadeiras, atividades 

estimulativas, entre outras para incentivar o crescimento e desenvolvimento da criança. 

Foram inseridas 176 famílias (gestantes, crianças (0-3 anos) e crianças (0-6 anos). Reforma 

do CRAS Altamira e PIPA. Distribuição gratuita (auxilio alimentação, auxilio transporte, 

auxílio financeiro, kit natalidade) em espécie ou em pecúnia ás famílias com necessidade 

temporária em razão de contingências, relativas à situação de vulnerabilidades. 

Programas do 

PPA 2018-2021: 
Proteção Social Especial 

Objetivo do 

Programa: 

Prestar atendimento especializado a famílias e indivíduos que se encontram em situação 

de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, 

psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas 

socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. Contribuir 

para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva 

Iniciativas 

(Ações, Projetos 

e Atividades): 

1. Programas de Proteção Social Especial - Média Complexidade; 

2. Programas de Proteção Social Especial - Alta Complexidade 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 
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 Proteção Social Especial de Média Complexidade: Manutenção e ampliação 

de ações do Programa de Erradicação Infantil, reunião de articulação da participação do 

PETI no desfile cívico de 07 de setembro, oficinas de capacitação sobre trabalho infantil e 

as Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do trabalho Infantil – AEPETI para as 

equipes dos CRAS. Oferecimento de serviço técnico, atenção especializado e 

individualizado com um acompanhamento sistemático e monitorado, esses serviços são 

realizados no CREAS. Foram atendidas em média 300 (famílias ou indivíduos) pelo PAEFI 

(Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos), 01 pessoa 

vitimada ingressou no PAEFI. Total de 164 atendimentos individualizados realizados; 

 Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Executamos um trabalho 

continuo de assistência social onde é ofertado as crianças e adolescente acolhimento 

provisório, chamado de “Abrigo Esperança” que atendem 27 crianças, de ambos os sexos, 

inclusive crianças e adolescente com deficiência, de zero a dezoito anos, suprindo as 

necessidades básicas, como:  cinco refeições diárias, roupas, materiais de higiene, 

transporte escolar de ida e volta do abrigo para a escola, cursos, momentos lúdicos, 

passeios no zoológico, parque aquáticos, cinema, atendimento de profissionais 

especializados e todos os suportes necessários de acolhimento. Realizamos também 

acolhimento para os idosos no abrigo denominado “Aconchego do Idoso” onde atendem 17 

idosos, em um espaço especial para as necessidades dos idosos como: cinco refeições 

diárias, roupas, material de higiene, passeios pela cidade, eventos de dança como forró, 

assistência médica, parques aquáticos e todo apoio especializado para atender o 

acolhimento de longa permanência quando necessária quando esgota-se as possibilidades 

de auto sustendo e convívio familiar. 

Programas do 

PPA 2018-

2021: 

Segurança Alimentar e Nutricional 

Objetivo do 

Programa: 

Implementar a Coordenadoria Geral de Segurança Alimentar e Nutricional a fim 

de garantir a efetivação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional-ASN a 

nível Municipal 

Iniciativas 

(Ações, 

Projetos e 

1. Banco de Alimentos de Parauapebas; 

2. Programa de Aquisição de Alimentos- PAA; 

3. Programa de Segurança Alimentar e Nutricional - CGSAN 
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Atividades): 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Encaminhamento dos projetos arquitetônicos e complementares para a CPL 

(Comissão Permanente de Licitação da PMP). Para implantar e manter a execução nas 

modalidades de compra com doação simultânea e compra institucional. Execução periódica 

das ações de segurança alimentar e nutricional prevista no PMSAN (Programa Municipal 

de Segurança Alimentar e Nutricional da Assistência Social) conforme a resolução nº 06 de 

07/03/18 do COMSEANS. Confecção do projeto arquitetônico do Banco de Alimentos. 

Aprovação da adesão do município de Parauapebas ao PAA via Estado do Pará do PAA 

pelo COMSEANS (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 

de Parauapebas). Reformulação da lei de criação do FMSAN (Fundo Municipal de 

Segurança Alimentar). Implantar o SIMSAN (Sistema Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional). 
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3.2.5. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 

 

A Secretaria Municipal Saúde é responsável pela Rede Assistencial do Sistema 

Municipal/SUS, composta por 35 estabelecimentos públicos de saúde cadastrados no 

CNES, onde possui uma capacidade instalada de atendimento/procedimentos ambulatoriais 

acima de três milhões/ano. O município de Parauapebas está integrado no processo de 

regionalização por meio do Colegiado de Gestão Regional da Serra dos Carajás, fazendo 

parte do 11º Centro Regional de Saúde do Estado do Pará. 

As ações e serviços de saúde são de natureza pública, devendo sua execução ser 

feita prioritariamente através de serviços oficiais e, supletivamente, através de serviços de 

terceiros, desde que aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde. 

A SEMSA atende toda a população do Município e as pactuações com os 

municípios de Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Marabá e demais 

demandas espontâneas de outros municípios. 

Programas do PPA 

2018-2021: 

Mais Especialidade (Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial Especializada) 

Objetivo do Programa: 
Expandir o acesso a consultas, exames e 

procedimentos especializados no SUS 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e Atividades): 

1. Manutenção da Policlínica; 

2. Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial. 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a unidade de suporte avançado 

de vida terrestre conta com condutor de veículo de urgência, enfermeiro e médico, para 

chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza clínica, 

cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátricas, psiquiátricas, entre outras) que possa levar a 

sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, garantindo atendimento e/ou 

transporte adequado para um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao 

SUS; 
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 No ano de 2018 foram registrados no Serviço de Atendimento Móvel 

Avançado 605 atendimentos de janeiro a setembro;  

 Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), o serviço de Atenção Domiciliar 

é complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência, 

substitutivo ou complementar à internação hospitalar, responsável pelo gerenciamento e 

operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar. Tem como 

objetivos: I - redução da demanda por atendimento hospitalar; II - redução do período de 

permanência de usuários internados; III - humanização da atenção à saúde, com a 

ampliação da autonomia dos usuários; e IV - a de institucionalização e a otimização dos 

recursos financeiros e estruturais da Rede de Atenção à Saúde. O Serviço de Atendimento 

Domiciliar – SAD em Parauapebas conta com 02 equipes de Serviço de Atendimento 

Domiciliar que realizaram no ano de 2018 de janeiro a setembro 21.307 procedimentos; 

 A portaria nº 455, de 27 de fevereiro de 2018 - Habilita Equipe 

Multiprofissional de Atenção Domiciliar - EMAD possibilitando assistência a 120 usuários 

mensalmente e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 

Saúde no montante anual de R$ 1.2000.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) a ser 

incorporado ao Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar-MAC do Estado do Pará e Município de Parauapebas; 

 Unidade de Dispensação de Medicamentos Especializado (UDME), a 

estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, caracterizado 

pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível 

ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde, está disponível na Policlínica de 

Parauapebas, atendendo também os municípios vizinhos. Para o funcionamento da UDME 

existe uma parceria com a gestão do SUS Estadual, para que desta forma os munícipes não 

precisam se deslocar ao município de Marabá para abertura dos processos e recebimentos 

de medicamentos. Atualmente a unidade de Parauapebas está acompanhando 657 pacientes. 

Programas do 

PPA 2018-

2021: 

Mais Resolutividade (Média e Alta Complexidade Hospitalar) 
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Objetivo do 

Programa: 

Definir e implementar o elenco de responsabilidades, serviços e procedimentos 

relevantes para a garantia da resolutividade e integralidade da assistência à 

saúde do cidadão em nível hospitalar. 

Iniciativas 

(Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

Manutenção e funcionamento do Hospital Geral de Parauapebas - HGP 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Hemodiálise, o serviço de hemodiálise é prestado no Hospital Geral de 

Parauapebas por equipe multiprofissional a uma média de 53 pacientes com doença renal 

crônica que fazem 03 sessões semanais e também a pacientes internados. Foram realizados 

372 procedimentos como confecção e intervenção de FistulaArterio-Venosa, Implante de 

Cateter. Aos pacientes crônicos a Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas 

disponibiliza transporte para locomoção dos pacientes da residência ao Hospital Geral de 

Parauapebas; 

 Serviço de oftalmologia, atenção Especializada em Oftalmologia realiza 

atenção diagnóstica e terapêutica especializada e promove o acesso do paciente portador de 

doenças oftalmológicas a procedimentos de média e alta complexidade, visando alcançar 

impacto positivo na qualidade de vida dos usuários. Foram realizados em 2018 de janeiro a 

setembro 361 procedimentos como consulta/exames e 144 no mesmo período em 2017. 

Destacando-se as cirurgias de catarata que em 2018 foram realizadas 209 de janeiro a 

setembro e em 2017 foram 104 no mesmo período. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SEMMU 

 

A Secretaria Municipal da Mulher foi criada através da Lei Municipal N.º 4.285, de 

junho de 2005, com o objetivo de garantir um espaço de discussão, articulação e execução 

de políticas de gênero após constatação da necessidade de tais políticas em reuniões 

realizadas em toda a cidade em 2004. O objetivo inicial era a criação de órgão voltado para 

atender às necessidades das mulheres, para que as mesmas não fossem lembradas apenas 

em 08 de MARÇO – Dia Internacional da Mulher. 

Programas do 

PPA 2018-

2021: 

Promoção dos Direitos da Mulher 

Objetivo do 

Programa: 

Realizar a promoção e proteção social da mulher e a prevenção da violação aos 

seus direitos 

Iniciativas 

(Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

1. Encontro da Mulher; 

2. Campanha de Aniversário da Lei Maria da Penha; 

3. Olimpíada da Mulher; 

4. Apoio às Ações Educativas; 

5. 16 Dias de Ativismo; 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Encontro da Mulher De Parauapebas; 

 Oficina “Beleza Negra”; 

 Roda de Conversa “Empodera, Mulher Negra. Empodera!”; 

 Capacitação dos Servidores da SEMMU; 

 Oficina de Empoderamento Feminino; 

 Reunião Ampliada da Rede Cegonha: Pacto pela humanização no parto e 

pelo fim da Violência Obstétrica; 

 Seminário Temático: “Gênero, Direitos Humanos e Cidadania”; 

 Campanha de Prevenção ISTs e HIV/AIDS; 

 Campanha do Laço Branco. 
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 Projeto Ciranda Cidadã: Conforme o planejado, realizamos algumas 

Ações para a comunidade, cujo o foco é a mulher e seus direitos. Todas as ações realizada 

nos Bairros ou em Vila, foram realizadas através do Projeto Ciranda Cidadã. 

AÇÃO: CIRANDA CIDADÃ (CAP)  

1 Designer de Sobrancelha 27 Mulheres 

JANEIRO 

2 Corte de Cabelo Masculino 27 Mulheres 

3 Corte de Cabelo Feminino 14 Mulheres 

4 Afeição de: Glicose; Pressão Arterial 40 Mulheres 

5 Limpeza de Pele 30 Mulheres 

TOTAL GERAL 138 

 

AÇÃO: CIRANDA CIDADÃ (CAP)  

1 Designer de Sobrancelha 22 Mulheres 

FEVEREIRO 

2 Limpeza de Pele 11 Mulheres 

3 Corte de Cabelo 30 Mulheres 

4 Afeição de Pressão Arterial 32 Mulheres 

5 Atendimento (SAC / RG) 61 Mulheres 

6 Atendimento CRAS 27 Mulheres 

TOTAL GERAL 183 

 

AÇÃO: CIRANDA CIDADÃ (ESTÁDIO ROSENÃO)  

1 Designer de Sobrancelha 23 Mulheres 

MARÇO 

2 Limpeza de Pele 20 Mulheres 

3 Maquiagem 6 Mulheres 

4 Atendimento Odontológico 10 Mulheres 

5 Atendimento (SAC / RG) 64 Mulheres 

TOTAL GERAL 123 

 

AÇÃO: ENTREGA DE CESTA BÁSICA 

1 Famílias assistida com Cestas Básicas (28º 

Encontro da Mulher) 

375 
ABRIL 

TOTAL GERAL 375 
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AÇÃO: CIRANDA CIDADÃ  – VILA  NOVA  

1 Atendimento (SAC / RG) 28 

MAIO 2 Limpeza de Pele 24 

3 Designer de Sobrancelha 8 

TOTAL GERAL 60 

 

AÇÃO: CIRANDA CIDADÃ  – ALTO BONITO  

1 Limpeza de Pele 24 
MAIO 

2 Designer de Sobrancelha 21 

TOTAL GERAL 45 

 

AÇÃO: CIRANDA CIDADÃ  – ALTO BONITO  

1 Escova de Cabelo 5 

MAIO 
2 Limpeza de Pele 9 

3 Oficina de Fabricação de Sabão 15 

4 Oficina de Artesanato Bijuterias 6 

TOTAL GERAL 35 

 

AÇÃO: CIRANDA CIDADÃ  (VS10)  

1 Limpeza de Pele 23 MAIO 

2 Designer de Sobrancelha 19 

3 Corte de Cabelo Masculino 8 

TOTAL GERAL 50 

 

AÇÃO: CIRANDA CIDADÃ  (VS10)  

1 Limpeza de Pele 10 
MAIO 

2 Designer de Sobrancelha 17 

TOTAL GERAL 27 

 

AÇÃO: CIRANDA CIDADÃ – ALTO BONITO  

1 Massagem Relaxante 11 

JUNHO 2 Derivados do Leite 13 

3 Artesanato com Sandália 11 
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4 Oficina de Panificação 17 

5 Designer de Sobrancelha 12 

TOTAL GERAL 64 

 

AÇÃO: CIRANDA CIDADÃ  (V/S 10)  – JUL/2018 

1 SAC - Emissão de Documentos - vs10 30 
JULHO 

2 SAC - Emissão de Documentos - Cidade Jardim 50 

TOTAL GERAL 80 

 

AÇÃO: FAP - FEIRA AGROPECUÁRIA DE PARAUAPEBAS 

1 Flores com EVA 10 SETEMBRO 

2 Biscoito com Polvilho 20 

3 Artesanato com Sandálias 34 

4 Artesanato com Material Reciclado 13 

5 Designer de Sobrancelhas 80 

6 Corte de Cabelo 99 

TOTAL GERAL 256 

 

AÇÃO: MONTES CLAROS 

1 Designer de Sobrancelhas 22 SETEMBRO 

2 Hidratação de Cabelo 8 

3 Limpeza de Pele 21 

TOTAL GERAL 51 

 

AÇÃO: SEMMU/DRC  

1 Designer de Sobrancelhas 18 SETEMBRO 

2 Hidratação de Cabelo 12 

3 Limpeza de Pele 9 

4  Artesanato com Flores 6 

TOTAL GERAL 45 

AÇÃO: SEMMU/DRC  

1 Designer Sobrancelhas 10 OUTUBRO 

2 Limpeza de Pele 5 

TOTAL GERAL 15 
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AÇÃO: CIRANDA CIDADÃ  – ALTO BONITO  

1 Corte de Cabelo 63 OUTUBRO 

2 Designer de Sobrancelhas 56 

3 Limpeza de Pele 30 

4 IMC 21 

5 Glicose 42 

6 Pressão Arterial 44 

7 Oficina Porta Chave 15 

8 Oficina Artesanato Sandálias 20 

TOTAL GERAL 291 

 

AÇÃO: CIRANDA CIDADÃ  – ALTO BONITO  

1 Corte de Cabelo 69 OUTUBRO 

2 Designer de Sobrancelhas 62 

3 Limpeza de Pele 34 

4 IMC 0 

5 Glicose 12 

6 Pressão Arterial 19 

7 Oficina Porta Chave 42 

8 Oficina Artesanato Sandálias 39 

TOTAL GERAL 277 

 

AÇÃO: CIRANDA CIDADÃ  – FOOD PEBAS; NOVA CONQUISTA E NOVA CARAJÁS  

1 Corte de Cabelo 20 NOVEMBRO 

2 Limpeza de Pele 51 

3 Designer de Sobrancelhas 67 

4 Atendimento Psicológico 5 

TOTAL GERAL 143 

 

AÇÃO: CIRANDA CIDADÃ  – ALTO BONITO  

1 Corte de Cabelo 28 OUTUBRO 

2 Orientação Nutricional 42 

3 Oficina Artesanato Itinerante 28 

4 Aferição de Pressão 21 

5 Limpeza de Pele 15 

6 Designer Sobrancelhas 22 

7 Atendimento Psicológico 9 

TOTAL GERAL 165 
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ATENDIMENTO: AÇÕES 2423 

 

 

 Encontro da Mulher de Parauapebas: 

DIA TAREFAS MULHERES 

08/03 Roda de Conversa 300 mulheres 

11/03 Passeio Ciclístico 200 Mulheres 

15/03 Dia do Rim 300 Mulheres 

16/03 Ação Solidária – “Equipe do Bem” 370 Cestas Básicas 

18/03 

Copa da Rainha (Torneio de Xadrez) 100 Mulheres 

Jogo Amistoso (Parauapebas x 

Paysandu) 
3000 Mulheres 

20/03 Um Dia no Campo 230 Mulheres 

21/03 1º Seminário Regional 500 Mulheres 

22/03 Marcha das Mulheres 2000 Mulheres 

22/03 Apresentação Cultural Gospel 3000 Mulheres 

23/03 Apresentação Cultural Show Local 5000 Mulheres 

 

 Zumba nos bairros: 

ZUMBA NOS BAIRROS 

BAIRRO MULHERES 

CAP 124 

Morda Nova 100 

Montes Claros 25 

Cidade Nova – CRM 30 

Liberdade I 50 

Tropical 90 

TOTAL 419 

 OS 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS 

MULHERES: 

16 DIA DE ATIVISMO 

19/11 
 Oficina de Empoderamento Feminino (Roda 

de Conversa) 
IFPA 150 Mulheres 
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20/11 

 Oficina “Beleza Negra” Estilização de 

cabelos e maquiagem afros; oficina de 

turbantes: 

CRM 30 Mulheres 

20/11 

 Cortejo pela Paz: a morte do racismo (CRM) 

Apresentações Culturais (Abertura Oficial 

CDC) 

Saída CRM / 

Chegada CDC 
1000 Mulheres 

21/11 

1º Workshop de Atenção à Gestante e 2ª 

Reunião ampliada da Rede Cegonha pelo fim 

da violência obstétrica 

Câmara 

Municipal 
200 Mulheres 

29/11 

Pré-Campanha do Laço Branco: Mesa Redonda 

“Mobilização dos Homens pelo Fim da 

Violência contra as Mulheres”. 

Câmara 

Municipal 
200 Pessoas 

01/12 
Campanha de Prevenção HIV/AIDS: Mulheres 

no Combate à feminilização da AIDS 

Praça de 

Eventos 
200 Pessoas 

06/12 Mobilização da “Campanha do Laço Branco” 
Portaria Flona 

Carajás 
4000 Pessoas 

07/12 Ação Cidadania pelos Direitos Humanos 

Escola 

Crescendo na 

Prática 

Palmares II 

500 Pessoas 

 

Programas do 

PPA 2018-

2021: 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 

Objetivo do 

Programa: 

Reduzir os índices de todas as formas de violência contras as mulheres. 

Iniciativas 

(Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

1. Ronda Maria da Penha e Responsabilização/Educação de Agressores 

2.  Propaz Integrado 

3.  Otimização da Rede de Serviços para Mulheres em Situação de Violência 

4. Unidade Móvel de Atendimento às Mulheres 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Agosto Lilás – 12ª aniversário da Lei Maria da Penha: 

AGOSTO LILÁS 

SEMINÁRIOS TEMÁTICOS 

07/08 Abertura e Reunião Ampliada 200 mulheres 

11/08 SEMED: “A Escola como Espaço do Enfrentamento 

à Violência de Gênero”. 
100 mulheres 

14/08 SEMAS: “A Assistência Social e as Políticas 

Públicas para as Mulheres” 
150 mulheres 

16/08 SEMSA: “SUS: A Porta de Entrada da Violência 

Contra a Mulher” 
150mulehres 
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21/08 PROPAZ Integrado: “Capacitação da Rede de 

Atendimento” 
100 mulheres 

BLITZ DAS FLORES 

20/08 Agosto Lilás – UFRA 500 mulheres 

22/08 Agosto Lilás – SEMAS 500 mulheres 

23/08 Agosto Lilás – SEMSA 500 mulheres 

24/08 Agosto Lilás – SEMED/APA 500 mulheres 

30/08 Audiência Pública 150 mulheres 

31/08 Olimpíadas da Mulher 102 mulheres 

 

 Centro de atendimento jurídico à mulher: 

CENTRO DE ASSESSORIA JURÍDICA À MULHER 

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS 2018 

AÇÕES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez SOMA 

Ação de Adoção  -  - -   - -  -  -  -  -  -   - -  00 

Ação de Alimentos 04 07 08 12 10 12 05 07 07 15 13 05 105 

Ação de Alimentos Gravídicos - -  -  -  -   -  - -   - -  -  -  00 

Ação de Dissolução de União 

Estável 

03 08 02 06 05 03 02 03 06 08 05 04 55 

Ação de Divórcio 02 02 02 07 01 07 01 03 08 12 04 01 50 

Ação de Execução de 

alimentos 

04 24 05 16 03 04 08 06 08 36 15 07 136 

Ação de Guarda  - 01 -  01 01 01 -  -  -  01 -  01 06 

Ação de Investigação de 

Paternidade 

 - 13 02 02 02 06 01 01 03 03 01 01 35 

Ação de Modificação de 

Guarda 

 - -  -  -  -  01  -  -  -  - -  -  01 

Ação Revisonal de Alimentos  - 01 02 -   - -  -  01 01 01 04 -  10 

Agravo de Instrumento  -  - -  -   - -  -   - -  -  01 -  01 

Manifestação  - 02 03 04 05 01  -  -  - -  -  -  15 

Contestação e ou a Replica a 

Contestação 

 -  - 01 01 01 02  - 05 01 04 03 01 19 

Regulamentação de Guarda e 

Visitas 

-   - -  -   - 01  -  - -  -   - -  01 

Busca e Apreensão de Menor  - -  01 -   -  -  -  - 01 01  - -  03 

Aposentadoria  - -   - -   -  -  -  -  - -   - -  00 

Acompanhamento a Processo 

Criminal 

 -  -  - -   -  -  -  -  - -   - -  00 

Compromisso de 

Inventariedade 

 - -   - -   -  -  -  -  - -   - -  00 
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Cumprimento de Sentença 01  -  - 01  -  -  -  -  - -  01 01 04 

Reintegração de Posse  -  -  -  -  -  -  -  -  - -   -  - 00 

Retificação de documento -  -  -   -  -  - -   - -  -   -  - 00 

Embargos  -  -  -   -  -  -  -  - -   -  -  - 00 

Orientação  Jurídica -  -  03 01 04 01 01  - -  01 01 01 13 

Alvará Judicial -  -          01  -  -     01 02 

Acordos realizados e 

distribuídos no 

Fórum/CEJUSC 

-  08 02 05 04 04 02 03 -  14 05 02 49 

Ações litigiosas realizadas e 

distribuídas no Fórum 

-  07 01 14 01 06  - -  02 46 13 17 107 

M. Vítimas de Violência 

Doméstica 

08 06 07 19 11 06 03 10 13 20 13 02 118 

Audiência no Fórum/CEJUSC -  14 05 06 01 09 02 07 05 02 03 03 57 

Prazos e Protocolo no Fórum 30 28 44 27 31 26 20 23 31 37 26  - 323 

Processos Consultados no 

Fórum 

29 32 16 29 08 12 04 19 10 10 24 28 221 

Acomp. A Vítimas de 

Violência Doméstica 

 - -  -   -  - -  -  03  - -   - 04 07 

Processos Sentenciados 16 32 13 34 04 16 13 20 15 22 13  - 198 

Visitas Realizadas Domicílio 31 16 04 01   04 01 03 03   06 03 72 

Total de Ações 128 201 121 186 92 122 64 114 114 233 151 82 1608 

Total de Informações 117 141 133 161 161 151 75 183 179 156 147 68 1672 

Total de Atendimentos 245 342 254 347 253 273 
13

9 
297 293 389 298 150 3280 

 

Programas do 

PPA 2018-2021: 
Gestão das Políticas Públicas para Mulheres 

Objetivo do 

Programa: 

Gerir, monitorar, avaliar e sistematizar informações territorializadas, para subsidiar o 

planejamento e formulação de políticas setoriais e transversais.. 

Iniciativas 

(Ações, Projetos 

e Atividades): 

1. Consolidação das Políticas Públicas Municipais para Mulheres 

2.  Cartão Mulher 

3.  Capacitação e Treinamentos 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Cartão mulher: Sistema integrado dos dados referentes às informações das 

usuárias, evitará a revitimização de mulheres em situação de violência. Diversas reuniões 

ocorreram em 2018, para discursão da construção desse Software. 
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A Secretaria da Mulher, está sendo orientada por professoras da UFRA, que 

possuem expertise em violência contra a mulher, somado a esse projeto, temos a 

SEPLAN/SETIC, que está colhendo as informações para construção do SISMULHER. 

STATUS: Em construção. 

 Unidade móvel (mulheres do campo): Foi assinado Termo de Convenio de 

Repasse nº: 853400/2017SEAD/CAIXA, com o objetivo da aquisição  de um veiculo  para 

dar apoio as mulheres produtoras rurais do Município de Parauapebas. Este veiculo terá 

como finalidade dar suporte técnico as mulheres que produzem seus produtos na Zona 

Rural. Esta equipe fará visitas semanais levando capacitação de manejo sustentável 

abrangendo a todos os distritos do Município. 

STATUS: Foi feito processo licitatório junto a CPL afim de aquisição do mesmo, já 

homologado e assinado pelas partes, e aguardando a liberação do recurso pelo Governo 

Federal, através da Caixa Econômica federal. 

 Parapaz integrado: A obra do PARAPAZ é executado em parceria com: (PMP & 

Governo do Estado), a cada dia tem ganhado forma, o previsto para sua inauguração 

é no exercício 2019. Segue abaixo etapas do projeto que foram concluídas e em 

andamento. 

 

PARAPAZ 

ESPECIFIÇÃO TÉCNICA % CONCLUÍDO % FALTA 

Fundação 100% 0% 

Estrutura 100% 0% 

Cobertura 100% 0% 

Elétrica 65% 45% 

Hidráulica 15% 85% 

Pintura 0% 100% 

 

STATUS: Em andamento 

 

Programas do 

PPA 2018-2021: 
Igualdade e Autonomia Econômica no Mundo do Trabalho 

Objetivo do 

Programa: 

Garantir a inclusão social e produtiva das mulheres, promovendo condições de 

igualdade, independência e autonomia econômico-financeira,  respeitando as diferenças 

étnicas, geracionais, regionais, geográficas e condição de deficiência, incentivando o 
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desenvolvimento sustentável e equidade de gênero. 

Iniciativas 

(Ações, Projetos e 

Atividades): 

1. Florindo o Mundo 

2.  Projeto Mulheres de Mel. 

3. Casa da Mulher - Incentivo à Qualificação Socioprofissional 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Mulheres de Mel: Ocorreram reuniões entre (setembro e dezembro), com a 

Cooperativa da APA, ICMBIO e produtor de mel (Jonatan Moraes). As três 

reuniões aconteceram em dias distintos e tratavam do mesmo assunto, Projeto 

Mulheres de Mel. A princípio o intuito era localizar uma área para a implantação do 

projeto e fomentar a ideia através de parceiros. 

 

REUNIÕES 

APA 
03 

ICMBIO 

 

 Florindo um Mundo: 

Em 2018 foram muitas reuniões na tentativa de implantar definitivamente o projeto 

em 2019. Foram realizados em média 15 reuniões na região da VS10 com representante de 

bairros e mulheres que teriam interesse o objetivo do projeto.  

Buscou-se contato, com novas reuniões com a Ufra, tendo em vista que existem 

professores e alunos que possuem projetos semelhante e que poderiam apoiar com um 

termo de cooperação e capacitação. Com a Ufra, em 2018, foram realizados 3 contatos. 

Tivemos uma reunião com o Icmbio, tratando ainda do Florindo o mundo, buscando 

apoio de recursos extras. 

 

REUNIÕES 

VS 10 15 

UFRA 03 

COTER 05 

 

Somado a isso, reuniões com a Coordenadoria de Terras, em 2018, tivemos 5 

reuniões rápidas para tratar de localidades e formalização da área para o projeto. Essas 

reuniões ocorreram no segundo semestre (setembro e dezembro) de 2018. 
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STATUS: Em andamento 

 

Programas do 

PPA 2018-2021: 
Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher 

Objetivo do 

Programa: 

Atuar como agente facilitador, captador e aplicador dos recursos destinados ao 

desenvolvimento de ações que visam à promoção de políticas para mulheres. 

Iniciativas 

(Ações, Projetos 

e Atividades): 

1. Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMDM; 

2. Manutenção da Rede de Atendimento à Mulher SEMMU; 

3. Apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM; 

4. Fortalecimento das Instituições e Movimentos Sociais de Mulheres; 

5. Divulgação dos direitos das mulheres e das campanhas e ações da SEMMU 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Centro de Referência da Mulher: 

CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER 

RELATÓRIO DE 2018 

Mês Atendimento 
Mul. 

Atendida 

Atend. 

Primário 
Retorno 

Visitas 

Domi. 

Visitas 

Inst. 
Encaminhamentos 

Livro de 

registro 

(total de 

atendimentos) 

JAN 
SOCIAL 18 07 11 0 0 02 

105 
PSICOLÓGICO 25 15 10 0 02 15 

FEV 
SOCIAL 27 13 14 0 0 05 

85 
PSICOLÓGICO 11 05 06 0 01 03 

MAR 
SOCIAL 30 17 13 03 01 06 

108 
PSICOLÓGICO 15 13 02 02 01 05 

ABR 
SOCIAL 30 15 15 0 01 02 

129 
PSICOLÓGICO 26 17 09 01 03 10 

MAI 
SOCIAL 26 06 20 01 0 03 

105 
PSICOLÓGICO 22 13 09 0 0 05 

JUN 
SOCIAL 22 05 17 0 0 02 

73 
PSICOLÓGICO 11 06 05 0 01 04 

JUL 
SOCIAL 12 06 06 03 01 0 

49 PSICOLÓGICO 06 04 02 01 04 04 

AGO 
SOCIAL 22 09 13 03 00 03 

79 
PSICOLÓGICO 10 04 06 01 05 03 

SET 
SOCIAL 22 07 15 0 0 0 

99 
PSICOLÓGICO 21 09 12 04 04 05 

OUT 
SOCIAL 33 13 20 04 01 0 

95 
PSICOLÓGICO 07 04 03 03 02 05 
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NOV 
SOCIAL 18 10 08 0 0 0 

82 
PSICOLÓGICO 18 13 05 03 02 05 

DEZ 
SOCIAL 13 05 07 0 0 0 

35 
PSICOLÓGICO 06 03 01 0 0 0 

TOTAL DE 

ATENDIMENTOS 451 219 229 29 29 87 1044 

 Casa abrigo para mulheres: 

- Objetivo: Contribuir para o acolhimento das mulheres em situação de risco de 

morte e social, em uma ação protetora, através de acompanhamento às usuárias e seus 

filhos menores de idade. 

- Ações: Promover segurança às usuárias e seus dependentes, com uma equipe de 

revezamento durante 24 horas diárias; Integrar em parcerias com outras secretarias, ações 

direcionadas às usuárias, tais como: deslocamento para outros municípios.  

 Casa da Mulher: 

 
CURSO: CASA DA MULHER 

1 Produção de Chocolate  16  

FEVEREIRO 
2 Panificação 17 

 TOTAL DE ATENDIMENTO 33 

 
 

CURSO: CASA DA MULHER 

1 Corte e Costura 26 MARÇO 

TOTAL DE ATENDIMENTO 26 

 
 

CURSO: CASA DA MULHER 

1 Panificação 22 JULHO 

TOTAL DE ATENDIMENTO 22 

 

CURSO: CASA DA MULHER 

1 Oficina de Pallets 16 NOVEMBRO 

2 Oficina de Beleza Negra 26  

TOTAL DE ATENDIMENTO 26 

 
ATENDIMENTO: CURSOS 107 
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3.3. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 

3.3.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO- SEDEN 

 

Promover, articular, fomentar, elaborar e atualizar informações voltadas para o 

fortalecimento do desenvolvimento do município. Desenvolver ações e projetos que 

contribuam para a sustentabilidade socioeconômica dos segmentos de produção de 

Parauapebas. Fomentar as entidades de classe devidamente organizadas, empreendedores, 

empresas de pequeno e médio porte, promovendo apoio infra-estrutural e organizacional 

para geração de emprego e renda na comunidade local. 

Realizar, em 2010, as atividades constantes planejadas no Planejamento 

Orçamentário, em consonância com o prazo de implantação e operacionalização dos 

projetos/ações em execução e projetados. Acompanhar todo o processo de execução 

orçamentária das propostas para 2010, obedecendo ao quadro de desembolso, além do 

demonstrativo de desempenho das atividades planejadas e considerando o tempo hábil para 

sua conclusão e resultados. 

Programas do 

PPA 2018-2021: 
Desenvolvimento Econômico Sustentável 

Objetivo do 

Programa: 

Atuar na promoção do desenvolvimento do Empreendedorismo local, fomentando a 

geração de emprego, renda e inclusão produtiva, com estímulo à criatividade, inovação, 

qualidade, marketing e comercialização, apoiando a economia solidária e criativa local 

para fortalecimento dos arranjos produtivos locais (APL), visando o desenvolvimento 

sustentável do Município. 

Iniciativas 

(Ações, Projetos 

e Atividades): 

1. Desenvolvimento do Empreendedorismo; 

2. Manutenção do banco do Povo; 

3. Desenvolvimento da cadeia Produtiva do Setor de Gemas e Joias; 

4. Estruturação e Manutenção do Polo Moveleiro; 

5. Estruturação e Manutenção do Distrito Industrial; 

6. Implantação do Porto Seco; 

7. Implantação do Polo Serralheiro. 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAN 

 

 
 

 Implementação da Rede Simples e a abertura da Sala do Empreendedor, oferecendo 

uma variedade de atendimentos a fim de simplificar os processos de registro, alteração e 

baixa de inscrições municipais e estaduais; 

 Acréscimo de aproximadamente 48% de orçamento de financiamento para 

empreendedores e mais de 25% de na quantidade de empreendedores atendidos em 

relação a 2017; 

 Realizações em parceria com o SEBRAE de cursos, oficinas, elaboração de um projeto 

de apoio à feira do Lago, apoio e realização de arte e cultura da Amazônia; 

 Projeto para a construção do pórtico e centro administrativo do Polo Moveleiro 

finalizado pela SEMOB, dando abertura ao processo licitatório para a execução do 

projeto; 

 Realizado levantamento topográfico planialtimétrico cadastral do DIP - Distrito 

Industrial de Parauapebas; 

 Abertura de processos licitatórios para regularização ambiental da área e construção de 

guarita e muro com alambrado do DIP; 

 Regularização fundiária da área onde se localizará o Polo Serralheiro. 
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3.3.2. SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL - SEMPROR 

 

Instituída no momento da criação do município, através das leis municipais nº. 

015/89 e 0386/91, como parte integrante da lei de estruturação organizacional e 

administrativa da Prefeitura Municipal de Parauapebas. Foi inicialmente denominada de 

Secretaria Municipal de Fomento Econômico, posteriormente com a reforma administrativa 

proposta na lei 2.810/97, passou a ser denominada Secretaria Municipal de Agricultura. Em 

2001, com a Lei 4.213/01, passou a se chamar Secretaria Municipal de Produção Rural, 

cuja denominação vigora até o presente momento.  

Ao longo de sua existência teve suas ações voltada para o atendimento a 

agricultores familiares, como: programa de produção e distribuição de mudas, CAP, 

escoamento e beneficiamento da produção, captação de recursos financeiros junto às 

instituições financeiras, produção de leite a pasto e a mecanização agrícola. 

A Secretaria Municipal de Produção Rural tem por finalidade: Promover a 

elaboração do Plano de Trabalho Anual da Secretaria e a avaliação dos resultados 

alcançados no ano anterior; Articular-se com entidades públicas e privadas para a promoção 

de convênios e implantação de programas e projetos na área de agropecuária; Desenvolver 

programas de assistência técnica e difundir a tecnologia apropriada às atividades 

agropecuárias; Desenvolver estudos, programas e projetos com vistas ao desenvolvimento 

agroindustrial no Município; Executar programas de desenvolvimento rural, em integração 

com outras entidades que atuam no setor agrícola; Executar programas municipais de 

pesquisa e fomento à produção agrícola e ao abastecimento; Apoiar e acompanhar os meios 

mais efetivos de escoamento e comercialização da produção rural; Propor e executar as 

políticas de abastecimentos e desenvolvimento rural do Município; Apoiar as iniciativas 

populares na organização para a produção e o consumo; Administrar o horto municipal e a 

produção de mudas e sementes e apoiar os serviços de arborização e ajardinamento a cargo 

do Município; Administrar e manter atualizado o cadastro rural; Incentivar e apoiar a 

formação de associações de produtores rurais; Administrar e promover estudos e pesquisas 

para desenvolvimento do Centro de Treinamento e Inseminação; Incentivar e orientar a 
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formação de associações, cooperativas, consórcios e outras modalidades de organização 

voltadas para as atividades econômicas do Município; Desempenhar outras atividades afins. 

Na área de Extensão Rural, que é o seu principal objetivo, a SEMPROR está 

dividida em 8 (oito) regiões, cada uma composta por no mínimo 01 Engenheiro Agrônomo, 

01 Médico Veterinário, 01 Zootecnista e 01 Técnico Agrícola.  

Programas do 

PPA 2018-

2021: 

Desenvolvimento e Verticalização da produção agropecuária 

Objetivo do 

Programa: 

Apoiar a diversificação da base econômica com aplicação de novos sistemas de 

produção adequadas à consolidação de produção de alimentos 

Iniciativas 

(Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

1. Apoio às Organizações Sociais de Produção Agropecuária; 

2. Apoio e Realização de Eventos; 

3. Georreferenciamento e/ou Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE; 

4. Assistência Técnica e Extensão Rural; 

5. Laboratório de Diagnóstico Animal/SIM 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

AÇÃO UND QTD FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

CAPACITAÇÃO: cursos, oficinas, palestras UND 170 1728 

 

Programas do PPA 

2018-2021: 
Produção Animal Sustentável 

Objetivo do 

Programa: 

Promover a diversificação da base econômica com aplicação de 

novos sistemas de produção adequadas à consolidação de 

produção de alimentos em propriedades praticantes da 

agricultura familiar 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

1. Fomentar a Produção de Ruminantes; 

2.  Fomentar a Produção de Não Ruminantes 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

AÇÃO UND QTD 
FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

PLANO SAFRA: culturas industriais de ciclo 

curto, grãos, raízes e tubérculos  
HA 4.849 2340/ano 
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PLANO SAFRA: serviço de destoca HTE 10000 

PLANO SAFRA: serviço de gradagem HTP 29040 

PLANO SAFRA: distribuição de sementes TON 30 

PLANO SAFRA: distribuição de fertilizantes TON 200 

PLANO SAFRA: distribuição de calcário TON 1000 

OLERICULTURA: URBANA E 

PERIURBANA 
UND 200 

ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO: 12 

caminhões 
TON 5000 

MUDAS: produção e distribuição de mudas UND 300000 

 

Programas do PPA 

2018-2021: 
Qualidade Sanitária 

Objetivo do Programa: 
Garantir a qualidade e inocuidade dos produtos de origem animal e 

vegetal produzidos no município de Parauapebas 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e Atividades): 

Serviços de Inspeção Municipal - Produto de Origem Animal e 

Vegetal 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

AÇÃO UND QTD FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

ATENDIMENTOS VETERINÁRIOS: clinico e 

cirúrgico 

UND 1000 1000 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAN 

 

 
 

3.3.3.  SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO, ENERGIA, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA - SEMMECT 

 

 A Secretaria Municipal de Mineração, Energia, Ciência e Tecnologia-

SEMMECT, foi criada por meio da Lei nº 4.485 de 20 de março de 2012, que altera a Lei 

4.2013 de 29 de junho de 2001, com a tarefa de promover o desenvolvimento econômico 

do Município, especialmente com relação às áreas de mineração, energia, ciência e 

tecnologia com incentivo e incremento ao desenvolvimento econômico Municipal. 

A Secretaria tem a missão de formular e desenvolver políticas de médio e longo 

prazo que possam contribuir para que o setor mineral seja um alicerce para o 

desenvolvimento sustentável do Município nos próximos anos além de coordenar as ações 

que asseguram o suprimento, a universalização, a confiabilidade e a qualidade do 

fornecimento de insumos energéticos visando o desenvolvimento econômico sustentável do 

Município. 

Por meio do incentivo das energias alternativas e limpas, a Secretaria busca 

aumentar a segurança energética ao mesmo tempo em que promove a sustentabilidade 

ambiental. 

A pasta é composta além do Secretário e Adjunto por quatro diretorias (de 

Mineração, de Energia, de Ciências e Tecnologia e Administrativa) que tem como objetivo 

formular diretrizes e políticas na área da mineração, energética e tecnológica do Município 

de Parauapebas. 

Programas do PPA 

2018-2021: 
Eficiência Energética 

Objetivo do 

Programa: 

Reduzir o consumo de energia da Administração Pública Municipal de 

Parauapebas, implantar novas fontes de energia limpa em Parauapebas e 

promover a utilização racional da energia elétrica 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

Implantação de unidades geradoras de energia 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 
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 Foram realizadas várias pesquisas e estudos técnicos para viabilidade e a implantação 

encontra-se em fase licitatória. 

Programas do PPA 

2018-2021: 
Desenvolvimento Energético, Científico e Tecnológico 

Objetivo do 

Programa: 

Promover o desenvolvimento por meio da tecnologia e a inclusão digital 

de jovens e adultos de baixa renda, implantar o sistema de fiscalização de 

Exploração Mineral Municipal. Promover a exploração racional e 

consciente dos recursos Minerais do Município. Realizar Feiras de 

Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

1. Feiras de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

2. Centro de Recondicionamento de Eletroeletrônicos (CRE); 

3. Estrutura de fiscalização e controle Mineral. 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Foi realizada a feira com a apresentação de mais de 100 projetos; 

 Toda a formatação está pronta e aguardando processo licitatório; 

 Já foram trazidos profissionais para o quadro da SEMECT e um projeto de Lei está 

sendo elaborado. 
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3.3.4. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA 

 

 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA é um órgão da 

administração direta e representante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA. 

Tem como finalidade definir e gerir a política municipal de meio ambiente, tendo em vista 

não comprometer as funções socioambientais e proteger os ecossistemas no espaço 

territorial municipal, buscando sua conservação e, quando degradadas, sua recuperação. 

Programas do PPA 

2018-2021: 
Fomento à Capacitação e elaboração de estudos ambientais 

Objetivo do 

Programa: 

Fomentar a capacitação dos conselheiros, servidores, usuários do sistema 

e população em geral, buscando a efetivação da cidadania, da melhoria 

da qualidade de vida e da construção de uma consciência ecológica 

coletiva através da educação; bem como o de financiamento para 

elaboração de estudos ambientais 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

1. Capacitação e treinamentos; 

2. Fomento a planos, projetos e programas voltados ao meio ambiente 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Foram realizadas 03 (três) reuniões do COMAM, sendo a quarta e ultima agendada para 

o dia 16 de dezembro de 2018; 

 Em 27 de março de 2018, foi realizada palestra abordando tecnologias de Antenas 

Radio Base – ERB‟s especificamente: Emissão de ondas eletromagnéticas e estudos 

ambientais visando oferecer capacitação aos conselheiros; 

 Foi aprovada na reunião do dia 15 de março a Resolução 003/2018 que trata das 

tipologias de atividades licenciadas pelo município; 

 Foram elaboradas 02 (duas) minutas de Resolução que tratam cadastro técnico 

ambiental e licenciamento de Estação de Antena Radio Base, seguiram para análise dos 

conselheiros e posterior aprovação; 

 Nenhum projeto foi proposto, por ente público ou provado, assim, sendo não foi 

realizado nenhum financiamento de projeto com recurso do FMA em 2018. 
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Programas do 

PPA 2018-2021: 
Gestão Ambiental Plena 

Objetivo do 

Programa: 

A Gestão Ambiental Plena tem por objetivos através do Licenciamento, Fiscalização, 

Monitoramento e Educação Ambiental, proteger os Ecossistemas no espaço territorial 

municipal, buscando sua conservação e recuperação quando degradados, bem como sua 

utilização sustentável; compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com preservação 

da qualidade do Meio Ambiente e do Equilíbrio Ecológico, visando assegurar as condições 

da sadia qualidade de vida e do bem estar da coletividade; visa também estabelecer 

critérios e padrões de qualidade para o uso e manejo dos recursos ambientais, adequando-

se continuamente às inovações tecnológicas e às alterações decorrentes de ação antrópica 

ou natural conforme as diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente. 

Iniciativas 

(Ações, Projetos 

e Atividades): 

1. Comando e controle; 

2. Promoção da Educação Ambiental; 

3. Fortalecimento da Gestão Ambiental local; 

4. Gestão de Recursos Hídricos 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Realizada 22ª Semana da Árvore e 23ª Semana do Meio Ambiente; 

 Inauguração da pedra fundamental do Centro de Gestão Ambiental (compensação 

ambiental decorrente do projeto Ramal Ferroviário); 

 Entrada em vigor da Lei 4.723/17 que estabeleceu novas modalidades de licenciamento 

ambiental no município, tornando o processo mais célere e o prazo de vigência da 

licença maior 02 (dois) anos; 

 Aprovação do Decreto 398/2018 que trata dos procedimentos para o as novas 

modalidades de licenciamento;  

 Recebimento de um veículo do tipo pick-up do Programa Municípios Verdes para apoio 

nas atividades de Licenciamento Rural; 

 Curso de capacitação do CPROF, para técnicos da SEMMA e empreendedores do Polo 

Moveleiro; 

 Dados levantados até 30 de novembro 2018: Emitidas 133.561 autorizações de visitação 

à Flora Carajás; 

 Licenciamento – 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) Licenças ambientais emitidas e 

42 (quarenta e duas) Dispensas de Licenciamento;  
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 Fiscalização – 964 (novecentos e sessenta e quatro) denúncias recebidas e atendidas,408 

(quatrocentos e oito) Advertências aplicadas; 

 180 (cento e oitenta) Autos de Infração aplicados. 

Programas do 

PPA 2018-

2021: 

Programa Municipal Áreas Verdes, Arborização Urbana e Espaços Especialmente 

Protegidos. 

Objetivo do 

Programa: 

Implantação, execução e manutenção de áreas verdes municipais, praças, canteiros 

e jardins, bem como promover a criação de espaços especialmente protegidos, 

execução do plano de arborização de vias e logradouros públicos e manutenção do 

viveiro da SEMMA. 

Iniciativas 

(Ações, 

Projetos e 

Atividades): 

1. Manutenção das Áreas Verdes e Viveiros; 

2. Criação de espaços especialmente protegidos. 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Continuidade do Processo 309/2014 para criação do Jardim Botânico de Parauapebas; 

 Plantio de aproximadamente 3.900 mudas na semana da árvore e semana do meio 

ambiente; 

 Foram realizadas manutenção de árvores em 58 Áreas Verdes, dentre estas praças, 

logradouros, canteiros, vias etc.; 

 Foram atendidas até o mês de novembro de 2018: 249 solicitações de poda e/ou corte 

de árvores, solicitadas por administrados bem como por outros órgãos; 

 No ano de 2018 foram realizadas mensalmente uma média de 190 de podas simples 

para levantamento e readequação da copa das árvores, e cerca de 05 (cinco) supressões  

de árvores.  
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3.4. INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

 
 

3.4.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB 

 

A SEMOB é responsável pelo planejamento, projeto e fiscalização da execução das 

obras e serviços de infraestrutura urbana e rural, pela execução de obras e serviços de 

manutenção e conservação de próprios públicos e pela emissão de laudos técnicos. 

O controle das obras e serviços é realizado mediante a emissão da ordem de 

serviços, fiscalização efetuada pelos engenheiros, técnicos e fiscais, finalizando pela 

aprovação ou não das medições dos serviços realizados. 

Obras e serviços de infraestrutura (prédios, pontes, pavimentação de ruas e estradas, 

abertura de vicinais, etc). 

O Secretário e o corpo técnico da SEMOB efetuam o planejamento das obras a 

serem executadas de acordo com as necessidades do município, prioridades do governo e 

dotação orçamentária disponível. Definidos os serviços e obras prioritárias a serem 

executadas, a execução passa pelas seguintes fases:   

 Elaboração de projetos; 

 Elaboração de orçamento e cronograma de execução; 

 Emissão de pedidos de contratação; 

 Emissão da ordem de serviço; 

 Topografia/locação da obra no local; 

 Fiscalização da obra/aprovação das medições; 

 Recebimento da obra. 

Execução de obras de manutenção e conservação de próprios públicos, mediante 

solicitação das áreas interessadas, o setor de obras inicia o processo composto pelas 

seguintes fases: 
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 Visita ao local; 

 Diagnóstico da situação; 

 Orçamento e cronograma de execução; 

 Aprovação do Secretário de Obras; 

 Ordem de compra do material; 

 Execução dos serviços. 

 Emissão de Laudos Técnicos mediante solicitação das áreas interessadas, o 

setor de obras inicia o processo composto pelas seguintes fases: 

 Visita ao local; 

 Diagnóstico da situação; 

 Execução de serviços de apoio (Topografia, medições, fotografias, etc.); 

 Emissão de laudo. 

Programas do 

PPA 2018-2021: 
Infraestrutura e Ordenamento Urbano 

Objetivo do 

Programa: 

Ordenar e controlar o crescimento do município, de forma a conciliar seu desenvolvimento 

econômico com as questões social e ambiental. O planejamento tem o poder de eliminar ou 

diminuir problemas históricos da cidade e de contribuir para que a infraestrutura do 

Município esteja adequada às necessidades da população. 

Iniciativas 

(Ações, Projetos 

e Atividades): 

1. Construção de drenagem no Município (outras bacias); 

2. Urbanização e conclusão das obras no entorno do canal do complexo Novo 

Horizonte/Altamira/Betânia/ Vila Rica/Casas Populares; 

3. Construção, manutenção e revitalização de lagos e áreas de lazer; 

4. Construção do novo terminal rodoviário; 

5. Construção dos novos Terminais de Ônibus; 

6. Ampliação do Estádio Rosenão; 

7. Construir e Implantar o projeto "Esta Praça é Nossa"; 

8. Abertura e manutenção de estradas na Zona Rural; 

9. Construção de obras de artes especiais (viadutos); 

10. Pavimentação e recuperação asfáltica; 

11. Construção, reforma e manutenção de pontes na Zona Rural; 

12. Construção, reforma e manutenção de pontes na Zona Urbana; 

13. Construção, ampliação e padronização de calçadas sociais no Município. 
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Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 (janeiro de 

2017 a junho de 2018) 

SERVIÇOS EXECUTADOS NA ZONA URBANA: 

 Terraplanagem: 86,279 km; 

 Terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e piso intertravado( 

Palmares  Sul, Liberdade II, Bela Vista II, São José, Casas Populares II, VS – 10, Parque 

das Nações, Jardim Planalto, Panorama, Brasília, Minas Gerais, Bom Jesus, São Luís, 

Jardim eldorado, Raio de Sol): 53,281 km; 

 Recuperação Asfáltica/Recuperação: foram recuperados 163,870 km de vias 

urbanas (faltou inserir o mês de Outubro); 

 Serviço de Drenagem: Bocas de lobos limpas: 999 unidades; poços de visitas 

limpos: 282 unidades; limpeza de sarjetas, calçadas e manilhas 6,546 km; meio fio e sarjeta 

28,929 km; limpeza de canal 4,634 km; 

 

SERVIÇOS EXECUTADOS NA ZONA RURAL: 

 PAVIMENTAÇÃO (Vila Onalícioe Vila Cedere): 10 km; 

 TERRAPLANAGEM (APA do Rio Gelado, PA Itacaiunas, Vila Sansão, PA 

Paulo Fonteles, PA Gameleira, PA Valentim Serra, PA Matinê, PA Carlos Fonseca, PA 

União, PA Beira Rio, PA Alto Bonito, PA Arrailândia, PA Nova Itaperuna, PA Jardim, PA 

do Meio, PA Carimã, PA Casa Branca, PA Itaperuma, PA Araçatuba Carajás, PA Visita 

Verde, PA Parque Verde, Aldeias Indígenas, Palmares I e II, Terra Roxa, Mata Azul (terra 

indígena), Santa Rita, Cedere I, Onalício Barros, Pa Carajás, Rio Branco, Cachoeira Preta, 

Três Voltas, PA Brasil Novo, PA Tapete Verde), 3.152,00 km (três mil cento e cinquenta e 

dois); 

 ADUELAS: BSCC – Vicinal II (Palmares Sul), BDCC – Vila Sansão, 

BDCC – PA 160, BSCC/BDCC – café sem tronco km 16 (Itacaíunas), BDCC – Ponte 

Macedo km 12 (Itacaíunas), Café sem tronco, VS 10, Helena Dantas – Palmares I; 
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 RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA: PA União, Ponte da 

Baixinha, Pontes na Área Indígena, Vicinal Matinê, Área da Carimã, Arrailândia, Ponto do 

“Simplicio” (PA Jardim). 

 

Programas do 

PPA 2018-2021: 
Construção, Ampliação e Recuperação de Próprios Públicos 

Objetivo do 

Programa: 

Melhorar a qualidade das instalações públicas, assim como construir novos equipamentos 

(Complexo Cultural, Centros de Referência, Centro de Treinamento Esportivo, Museu 

Cineteatro, etc.), possibilitando a geração de trabalho, emprego e renda no Município. 

Iniciativas 

(Ações, Projetos 

e Atividades): 

1. Construção de Feiras Distritais; 

2. Construção de Pontos de Galerias de lojas populares; 

3. Reforma do Banco do Povo; 

4. Construção do Centro de Atendimento ao Turista; 

5. Adequação das cozinhas de acordo com a legislação da ANVISA; 

6. Construção do Centro de Referência da Pessoa Idosa; 

7. Construção da Casa dos Conselhos (Saúde, Educação, Mulher, Juventude, Habitação, 

Meio Ambiente, e outros.); 

8. Construção do Banco de Alimentos; 

9. Revitalização e Ampliação do PROJETO PIPA; 

10. Construção e Reforma do Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS); 

11. Reforma do Centro de Abastecimento de Parauapebas-CAP; 

12. Construção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS; 

13. Construção do Centro de Referência da Mulher; 

14. Construção do Projeto Mulher de Mel; 

15. Construção do Projeto Florindo o Mundo; 

16. Construção do "Abrigo Esperança"; 

17. Construção de Praças de Esporte e Lazer; 

18. Construção do Centro de Referência Especializado em População em Situação de Rua - 

CENTRO POP; 

19. Construção de Unidade de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes; 

20. Construção de Centro de Convivência para Crianças e Adolescentes na VS-10; 

21. Construção de Unidade de Acolhimento Institucional para Idoso; 

22. Construção de Unidade de Acolhimento Institucional para pessoas de Rua; 

23. Reforma das instalações do Centro Administrativo da PMP e demais próprios públicos; 

24. Construção de Centros de Excelência em Treinamento Esportivo; 

25. Construção de Centro Esportivo no Complexo VS-10; 

26. Construção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 

27. Construção e Revitalização de campos de futebol; 

28. Construção e adequação de quadras poliesportivas; 

29. Construção de Bicicletários; 

30. Construção de um Centro de Treinamento Esportivo Olímpico e Paralímpico; 

31. Construção e adequação de áreas para a prática de Esportes Radicais; 

32. Construção do Museu de Parauapebas; 

33. Construção de Cineteatro; 
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34. Reforma das Bibliotecas do Município; 

35. Construção da Casa do Índio de Parauapebas; 

36. Construção do Centro Administrativo da Secretaria de Cultura de Parauapebas; 

37. Construção do Complexo Cultural do Município; 

38. Construção do Porto Seco; 

39. Construção de Prédio para os Conselhos Tutelares; 

40. Construção do CEAP - Gestor de Educação Ambiental; 

41. Construção da Fábrica de Pré-Moldados; 

42. Construção do Quartel General da Guarda Municipal; 

43. Construção de Inspetorias de Atendimento ao Cidadão; 

44. Construção de Guaritas da Guarda Municipal nas praças; 

45. Construção de Campus Universitário; 

46. Construção do Novo Mercado Municipal - Feira do Rio Verde; 

47. Construção do Polo Tecnológico de Gemas e Joias; 

48. Desapropriação e indenização de imóveis de Interesse Público; 

49. Construção do Centro de Referência para Juventude; 

50. Estruturação, reforma e manutenção do CETAF; 

51. Construção de unidade demonstrativa de avicultura com galpões; 

52. Construção de unidade demonstrativa de suinocultura; 

53. Reforma da unidade demonstrativa de ovinocultura; 

54. Construção de unidade demonstrativa de processamento apícola; 

55. Construção do Centro de Zoonozes. 

 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 (janeiro de 

2017 a junho de 2018) 

OBRAS:  

 Reforma da Defensoria Municipal da Mulher – situação concluída; 

 Reforma do Prédio da CTIC/SEPLAN no DAM – situação concluída; 

 Viveiro de Mudas e Auditório da SEMMA, Bairro dos Minérios – situação 

concluída; 

 Construção de 02 (duas) salas com banheiro e adequação de 03 (três) salas já 

existentes, no complexo SEMOB – situação concluída; 

 Reforma do Ginásio Poliesportivo – Beira Rio – situação concluída; 

 Novo Piso Ginásio Poliesportivo – situação concluída; 

 Reforma PROCON – Rio Verde – situação concluída; 
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 Reforma SAC – Praça do Cidadão – situação concluída; 

 Execução de meio fio e sarjeta do Distrito Industrial – situação concluída; 

 Reforma e ampliação do Centro Comunitário do Bairro dos Minérios – 

situação concluída; 

 Construção de pontos de taxi e moto taxi (ao lado do Partage shopping; em 

frente a antiga Big Bem e em frente ao CAP – Centro de Abastecimento de Parauapebas) – 

situação concluída; 

 Reforma da Quadra Poliesportiva da Palmares Sul – situação concluída; 

 Reforma e melhoria da Casa da Horta comunitária no Bairro dos Minérios – 

situação concluída; 

 Reforma do Projeto PIPA – situação concluída; 

 Reforma e ampliação do CRAS Altamira – situação concluída; 

 Construção do Centro comunitário do Bairro Maranhão – situação concluída; 

 Construção do PROPAZ Mulher (atrás da Delegacia) - situação em 

andamento; 

 Ponto de taxi e moto taxi, na Palmares II - situação em andamento; 

 Ponto de moto taxi - Praça do Cidadão - situação em andamento; 

 Reforma do Gabinete do vice Prefeito - situação em andamento; 

 E.M.E.I. Ribamar Leite – Casas Populares II – situação concluída; 

 E.M.E.I. Beira Rio II - situação em andamento; 

 E.M.E.I. Aurino Gonçalves dos Santos – Bairro Parque das Nações II - 

situação em andamento; 

 E.M.E.I. Nelson Mandela – Bairro Jardim Tropical - situação em 

andamento; 

 E.M.E.I. Pingo de Gente no Bairro da Paz – situação em andamento; 
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 E.M.E.I. Residencial Alto Bonito – situação paralizada; 

 UBS Residencial Alto Bonito – situação paralizada; 

 Finalização de 76 (setenta e seis) unidades habitacionais no Residencial Vila 

Nova II – situação concluída; 

 Finalização ETE Vale do Sol - situação concluída. 
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3.4.2. SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SEMURB 

 

Promover a elaboração do Plano de Trabalho Anual da Secretaria e a avaliação dos 

resultados alcançados no ano anterior; Promover a organização dos serviços de varrição, 

capina e limpeza de vias e logradouros públicos e de coleta e destinação final do lixo; 

Organizar e administrar os serviços municipais de mercados e feiras livres; Supervisionar a 

administração dos matadouros municipais; Desempenhar outras atividades afins. 

Programas do PPA 2018-

2021: 
Cemitério da Paz 

Objetivo do Programa: 
Administrar, manter e regular o funcionamento 

dos cemitérios. 

Iniciativas (Ações, Projetos e 

Atividades): 
Gestão dos Cemitérios 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Administração e manutenção de rotina dos cemitérios; 

 Planejamento da construção tumular vertical. 

Programas do PPA 2018-

2021: 
Essa Praça é Nossa 

Objetivo do Programa: 
Proporcionar melhores condições de lazer, convivência e 

práticas de atividade física para população 

Iniciativas (Ações, Projetos e 

Atividades): 
Manutenção de Praças 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Manutenção e jardinagem de praças e áreas públicas do município; 

 Construção de 05 (cinco) unidades de academia ao ar livre no município; 

 Academia localizada entre a PA-275 e Avenida Liberdade no Bairro da Paz; 

 Academia localizada entre Rodovia FarukSalmen e Avenida Inglaterra no 

Bairro Novo Horizonte; 
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 Academia localizada no Bairro Alvará; 

 Academia localizada no Lago da Nova Carajás no Bairro Nova Carajás; 

 Academia localizada entre as ruas Capivari e Caveira no Bairro Popular I. 

Programas do PPA 2018-

2021: 
Feira do Povo 

Objetivo do Programa: 

Gerenciar as feiras e mercados municipais, organizando e 

fiscalizando os feirantes atuantes e as atividades 

desenvolvidas. 

Iniciativas (Ações, Projetos e 

Atividades): 
Reforma e Revitalização das Feiras, Mercados e CAP 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Manutenção das instalações prediais das feiras e mercado; 

 Planejamento da construção do novo Mercado Municipal. 

Programas do PPA 2018-

2021: 
Mobilidade Urbana 

Objetivo do Programa: 
Contribuir para melhoria e fluidez do sistema de 

pedestres, cicloviário e de transporte 

Iniciativas (Ações, Projetos e 

Atividades): 
Gestão do Sistema de Mobilidade Urbana 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Início da implantação de placas de identificação das vias do município. 
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3.4.3. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS - SAAEP 

 

O SAAEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas foi fundado em 

2009, após a criação da Lei n° 4.385, de 11 de agosto de 2009, com o objetivo de 

desenvolver os serviços de saneamento na cidade de Parauapebas. É uma autarquia da 

administração indireta da Prefeitura Municipal de Parauapebas, cujo objetivo é promover os 

serviços de captação, tratamento e distribuição de água potável para a população do 

município. 

O SAAEP opera e investe em projetos de saneamento ambiental em todo o núcleo 

urbano de Parauapebas e vilas da zona rural. 

Programas do PPA 2018-

2021: 
Água Legal 

Objetivo do Programa: 

Ampliar e otimizar o sistema abastecimento de água, mediante 

construção de Estações de Tratamento de Água nos perímetros 

urbanos e localidades atendidas pelo SAAEP, além de 

construção e ampliação das captações. 

Iniciativas (Ações, Projetos e 

Atividades): 
1.Ampliação dos Reservatórios Metálicos; 

2.Otimização das ETA´s 

 

Principais Intervenções Realizadas e   Obtidos em 2018 

 Regularização no Abastecimento de Insumos Básicos para o funcionamento 

dos sistemas de tratamento de água; 

 Manutenção Geral dos Reservatórios com limpeza de modo a garantir a 

qualidade da água entregue a população; 

 Interligação de dois reservatórios metálicos que abastecem o bairro Jardim 

Canada, Beira Rios II e Parque dos Carajás; 

 Interligação da Elevatória para bairro Nova Vida II e Extensão de Rede para 

5000mt, com capacidade de beneficiar 800 famílias; 

 Interligação da Elevatória para bairro Nova Vida II e Extensão de Rede 

(5000mt) com capacidade de beneficiar 800 famílias; 
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 Interligação da rede (110mm) saindo da Avenida para O Bairro Jardim 

Canadá II e Extensão de Rede geral(1500mt); 

 Processo Licitatório de obra para interligação de adutoras no complexo de 

reservação nos bairros Betânia e Minérios; 

 Processo Licitatório de obra para reforma e ampliação, Complexo de 

Reservação Caetanópolis; 

 Projetos para construção de bases de concreto, zona rural; 

 Projeto e execução de guarita e muro, zona rural; 

 Projetos para construção de casa de bomba, Complexo de Reservação Parque 

dos Carajás; 

 Processo Licitatório de obra para interligação de adutoras, Complexo de 

Reservação Parque dos Carajás e Cidade Jardim XI Etapa; 

 Projetos para licitação da reforma e ampliação, Estação de Tratamento de 

Água I e II; 

 Interligação de rede (4km) do bairro Parque dos Carajás II com Cidade 

Jardim para atender as Etapas 2ª, parte da 3ª e 8ª; 

 Início da obra de adequação e conclusão do complexo de reservação de água 

potável RAP-CAETANOPOLIS; 

 Estudos complementares para obra do RAP-CAETANOPOLIS e 

acompanhamento da execução. 

Programas do PPA 2018-2021: 
Gestão Administrativa do Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Parauapebas 

Objetivo do Programa: 

Prover infraestrutura de pessoal e material para o 

funcionamento da Autarquia, regularizar os requisitos de 

certificação ISO 9001. 

Iniciativas (Ações, Projetos e 

Atividades): 

1. Manutenção de Pessoal do SAAEP; 

2. Manutenção do SAAEP; 

3. Certificação de Qualidade; 

4. Responsabilidade Socioambiental; 

5. Treinamentos e Qualificações 
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Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Chamada e posse dos concursados SAAEP 2016; 

 Início da padronização de processos e procedimentos internos; 

 Definição do Planejamento estratégico com premissas administrativas, visão, 

missão e valores; 

 Recadastramento dos Bairros Betânia, Altamira, Novo Horizonte, Vila Rica 

e Jardim Canada; 

 Visita às comunidades da Zona Rural abastecidas pelo SAAEP; 

 Campanhas de conscientização incentivando o uso racional da água e o 

combate ao desperdício nos Bairros, escolas e repartições públicas; 

 Reestruturação legal do SAAEP (Lei de criação do SAAEP, Regimento 

interno e o PCCS); 

 Revisão tarifaria; 

 Implantação de políticas de micromedição e controle; 

 Implantação de um novo sistema de gestão de TI; 

 Revisão e adequação ao plano de Saneamento Municipal; 

 Implantação do sistema de fiscalização, cobrança através das leituras e 

emissão simultânea dos boletos; 

 Estabelecimento de procedimentos, documentos e prazos necessários para 

serviços de atendimento ao público; 

 Apresentação de propostas técnicas à elaboração do projeto de lei que 

regulamentará os serviços públicos de água e esgoto prestados pelo SAAEP;  

 Indicação de pontos de coleta para análise físico-química e bacteriológica 

pela contratada QuimService; 

 Listagem e especificação de equipamentos de laboratório para serem 

fornecidos e/ou instalados nas ETEssob responsabilidade do SAAEP. 
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 Acompanhamento e supervisão da reforma do pavimento térreo do prédio do 

SEMOB; 

 Relatório situacional das instalações elétricas da sala elétrica do SAAEP; 

 Levantamento de todas as unidades consumidoras do SAAEP; 

 Relatórios situacionais das instalações elétricas das ETE„s do Alto Bonito, 

Cidade Jardim, Wtorres, Primavera, Rua 10; 

 Acompanhamento técnico da reforma de parte do prédio do SAAEP; 

 Relatórios das atividades de campo dos eletricistas; 

 Regularização de unidades consumidoras do SAAEP junto à CELPA; 

 Levantamento Topográfico da Nova Barragem Tropical. 

 Elaboração de mapa com curvas de nível do Bairro Jardim América, 

Liberdade II, Parque das Nações. 

 Localização de poços artesianos no Bairro dos Minérios, Bairro Apoena e 

Bairro Novo Brasil e Localização de poços na Vila Sansão e Paulo Fonteles. 

Programas do PPA 2018-

2021: 
Cidade Saneada 

Objetivo do Programa: 

Garantiroatendimentodademandaepromoveramelhoriadaqualidadena

prestaçãodoserviçodeesgotamentosanitáriocomatividadesrelativasàsu

bstituiçãoemanutençãocorretivadasredescoletorasdeesgoto,adesobstru

çãoelimpezadepoçoscoletoresdeesgotobrutodaselevatórias,aoperação

debombasdesucçãodospoçosdeesgoto bruto e outros e construção de 

Estações de Tratamento de Esgoto – ETE. 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e Atividades): 
Otimização das ETE's 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Projeto para reforma do tanque de descarga de caminhão limpa fossa e 

processo licitatório para desassoreamento dos tanques de tratamento de esgoto na Estação 

de Tratamento de Esgoto Apoena; 
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 Reforma de elementos de concreto dos tanques de tratamento de esgoto, 

Estação de Tratamento de Esgoto Apoena; 

 Projeto e execução de reforma do muro, Estação de Tratamento de Esgoto 

Rua 19. 

Programas do PPA 2018-

2021: 
Água e Esgotamento Sanitário na Zona Rural 

Objetivo do Programa: 

Fomentaraimplantaçãoderedesdedistribuiçãodeágua,sistemasdecoleta

,tratamentoedestinofinaldeesgotossanitáriosvisandoocontrolededoenç

aseoutrosagravos, aumentando a expectativa de vida e da melhoria na 

qualidade de vida da população rural. 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e Atividades): 
Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Cadastro da rede de água implantada, Vila Karimã; 

 Projetos de poços de visita, por toda a cidade de Parauapebas; 

 Processo Licitatório de obra para construção de rede de distribuição de água, 

Distrito Industrial; 

 Processo licitatório fornecimento de bombas centrífugas multe estágio para 

Poços; 

 Processo licitatório de recadastramento municipal; 

 Extensão de Rede (1400mt) no bairro Linha Verde. Saindo da PA 275 

interligando com a do bairro Paraiso; 

 Processo licitatório para medidores de vazão eletromagnéticos; 

 Cadastro da rede de água implantada, Vila Karimã; 

 Projetos de poços de visita, por toda a cidade de Parauapebas; 

 Processo Licitatório de obra para construção de rede de distribuição de água, 

Distrito Industrial; 
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 Processo licitatório fornecimento de bombas centrífugas multe estágio para 

Poços; 

 Processo licitatório de recadastramento municipal; 

 Extensão de Rede (1400mt) no bairro Linha Verde. Saindo da PA 275 

interligando com a do bairro Paraiso; 

 Processo licitatório para medidores de vazão eletromagnéticos; 

Abaixo relação de quantidades de hidrômetros instaladas durante o ano de 2018. 

Referência 
Quant. de ligações 

com hidrômetros 

Quant. de 

ligações sem 

hidrômetros 

Total 

de 

ligações 

Quantidade 

de ligações 

novas 

Quantidade de 

imóveis em 

situação 

“ligado” 

Volume 

medido 

(m³) 

01/2018 26054 24571 50625 68 31827 418201 

02/2018 26724 25669 52393 115 31810 557280 

03/2018 26613 25711 52324 114 31975 312944 

04/2018 26640 25848 52488 127 31653 411693 

05/2018 26560 25712 52272 111 32071 388485 

06/2018 26543 25951 52494 128 31596 393760 

07/2018 26571 25990 52561 141 31669 431811 

08/2018 26492 26191 52683 145 31738 492498 

09/2018 26589 26277 52866 150 32122 495978 

10/2018 27751 25278 53029 134 32227 266222 

11/2018 27938 25371 53309 160 32374 266960 

12/2018 28102 25528 53630 163 32689 380326 

  

 

 Desde janeiro até outubro de 2018 foram realizados 283 cadastros novos a 

domicílioe 155 atualizações de cadastro in loco pela equipe de cadastro externo; 

 Em novembro 2018foram realizados 143 cadastros a domicilio; 

 Em dezembro 2018 foram realizados 50 cadastros novos a domicíliopela 

equipe de cadastro externo; 

 Entre janeiro e outubro de 2018 foram realizadas cerca de 2400 negociações 

de débitos pelos usuários junto a esta autarquia, para regularização dos débitos e da 

prestação de serviços; 
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 Em 2018, começou a realização da regularização de cadastro, consumo e 

faturamento dos órgãos públicos do munícipio de Parauapebas através da implantação do 

subsetor de faturamento de órgãos públicos no Departamento de Contas e Consumo; 

 Quantidade de negociações de débitos realizadas pelos usuários junto ao 

setor de atendimento ao público desta autarquia e no guichê do SAAEP presente no 

Departamento de Arrecadação Municipal - DAM: 

novembro de 2018 374 negociações de débitos 

dezembro de 2018 372 negociações de débitos 

 Intensificação das vistorias de violação de corte. (entre outubro e dezembro 

2018) 

 Mutirão de instalação de 1981 hidrômetros no Residencial Alto Bonito. 

(dezembro 2018) 

 Atualização de cerca de 100 cadastros do Residencial Alto Bonito que teve 

troca de moradores em outubro de 2018. (novembro 2018) 

 Criação de novos cadastros do Residencial Alto Bonito para os apartamentos 

que receberam novos moradores em novembro de 2018. (dezembro 2018) 

 Ocorrem de forma contínua vistorias de violação de corte a fim de verificar o 

consumo irregular de água de usuários inadimplentes com esta autarquia. 

 Intensificação das vistorias de violação de corte. (entre outubro e dezembro 

2018); 

 Mutirão de instalação de 1981 hidrômetros no Residencial Alto Bonito. 

(dezembro 2018); 

 Atualização de cerca de 100 cadastros do Residencial Alto Bonito que teve 

troca de moradores em outubro de 2018. (novembro 2018); 

 Criação de novos cadastros do Residencial Alto Bonito para os apartamentos 

que receberam novos moradores em novembro de 2018. (dezembro 2018); 
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 Ocorrem de forma contínua vistorias de violação de corte a fim de verificar o 

consumo irregular de água de usuários inadimplentes com esta autarquia. 
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3.5. CULTURA, ESPORTE E LAZER

 
 

3.5.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT 

 

Fundada na administração do Governo Cidadão, a Secretaria Municipal de Cultura - 

SECULT tem como foco de seu trabalho o desenvolvimento de diversas atividades no 

âmbito cultural e artístico, democratizando o acesso a cultura para população, fomentando e 

fortalecendo as organizações comunitárias, produtores e gestores culturais, potencializando 

a economia da cultura, inventariando, registrando e salvaguardando os bens culturais 

materiais e imateriais do município.     

A Secretaria Municipal de Cultura apresenta a seguinte estrutura interna: 

 Assessoria Administrativa; 

 Departamento de Eventos Culturais; 

 Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Culturais; 

 Departamento de Artes Cênicas, Música e Literatura; 

 Departamento de Artes Visuais, Comunicação e Fomento ao Áudio Visual. 

Programas do PPA 2018-

2021: 

Arte, Cultura e Identidade - Fomento e Difusão das 

Manifestações Culturais. 

Objetivo do Programa: 
Produção artística cultural como entretenimento e 

potencialização da economia da cultura aos munícipes 

Iniciativas (Ações, Projetos e 

Atividades): 

1. Carnaval de Parauapebas (Zonas Rural e Urbana); 

2. Apoio e fomento às manifestações e atividades 

culturais; 

3. Festivais Artísticos e Culturais; 

4. Mostras Culturais. 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Carnaval tradicionalmente realizado na praça de eventos onde se reuni um 

grande publico, o que garante movimentação econômica, divulgação da cultura local e 
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potencial Artísitico do nosso povo, além de várias ações sociais filantrópicas realizadas 

pelos blocos e escolas de samba, além de realização estrutural do evento de carnaval na 

zona rural, proporcionando lazer e entretenimento a todos os cidadãos, tudo isso é 

desenvolvido em parceria com a LIABESPR – Liga das Agremiações, Blocos e Escolas de 

Samba de Parauapebas e Região; 

 Aniversário do Município, que assim como o carnaval, movimenta 

economicamente a cidade de Parauapebas, além de valorizar os artistas locais dando 

oportunidade aos mesmos de apresentações em eventos de grande porte, também traz 

entretenimento nacional aos nossos munícipes; 

 Aniversários das Vilas da zona rural, levando cidadania e cultura aos locais 

mais afastados, proporcionando além de shows locais e regionais, ações sociais variadas 

para o povo das comunidades rurais; 

 Parada da Livre Diversidade, evento que tem se tornado tradição no 

município, onde em parceria com outros departamentos são ofertados vários serviços 

sociais para o publico; 

 Evento junino Jeca Tatu que é realizado anualmente em parceria com a 

LIAJUP – Liga das Agremiações Juninas de Parauapebas, onde são valorizados artistas 

locais do ponto de vista Artístico e estrutural, pois é construído toda uma cidade 

cenográfica que ajuda a implementar a mão de obra local dos nossos artesãos. 

Programas do PPA 

2018-2021: 
Planejamento e Gestão de Equipamentos Culturais 

Objetivo do Programa: 

Promover o planejamento dos programas e ações, garantindo 

uma gestão participativa e o fortalecimento dos equipamentos 

culturais 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e Atividades): 

1. Escola de Música "Maestro Waldemar Henrique"; 

2. Escola Municipal de Arte e Cultura “Francisco Ramires”; 

3. Biblioteca Pública Municipal Hernanis Guimarães Teixeira; 

4. Fundação Casa da Cultura de Parauapebas; 

5. Coral Municipal de Parauapebas “Maestro Wilson Fonseca”; 

6. Banda Municipal de Parauapebas; 

7. Fanfarra Municipal; 

8. Centro de Desenvolvimento Cultural – CDC; 

9. Complexo Cultural Municipal; 
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10. Casa do Artesão de Parauapebas; 

11. Museu de Parauapebas. 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 Escola de Música Maestro Waldemar Henrique que atendeu cerca de 400 

jovens, crianças e adolescentes com cursos de diversas áreas musico-instrumental e na área 

também do canto, produzindo excelentes espetáculos como: cantatas de natal e 

apresentações gerais;  
 Biblioteca Pública Hernani Guimarães Teixeira que atende a população com 

acervo de livros de todas as categorias tanto no salão de leitura como por meio de 

empréstimos de livros, além de laboratório de informática e equipe de pessoal capacitada 

para atender as demandas dos leitores; 
 Centro de Desenvolvimento Cultural, onde os artistas locais e comunidade 

em geral realizam seus eventos das mais variadas modalidades como artístico, 

educacionais, gastronômicos, etc. 
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3.5.2. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL 

 

A Secretaria de Esporte e Lazer desenvolve ações de incentivo e de integração 

social durante o ano todo por meio de projetos piloto como Ginásio Cidadão, Projeto Ativo, 

Projeto Cidadão do Futuro Escolinha do Esporte, Rua de Lazer além do Esporte de 

Rendimento. 

O público-alvo da Secretaria de Esporte e Lazer reúne atletas de rendimento e 

entidades representativas de classe que promovem o esporte como inclusão social, e a 

população de Parauapebas. 

As atividades desenvolvidas pela Secretaria de Esporte e Lazer acontecem em locais 

como Ginásio Poliesportivo, Complexo Esportivo, Campo das Casas Populares, Vila 

Palmares Sul, Vila Palmares II, Quadras da PA – 275, Calçadão da PA-275, Zona Rural e 

Espaços Diversos de Rua de Lazer. 

Programas do PPA 2018-

2021: 
Esporte Educacional e Comunitário 

Objetivo do Programa: 

Apoiar e incentivar o esporte nas escolas e espaços públicos com 

foco na inclusão social e ao acesso à universalização do esporte. 

Incluir as pessoas Portadores de Necessidades Especiais e as pessoas 

em vulnerabilidade social nessas ações, otimizando a utilização dos 

espaços existentes, e proporcionar para os bairros periféricos 

estruturas e espaços para a prática esportiva dos moradores desses 

bairros. Valorizar as manifestações do desporto amador e Apoiar as 

entidades que administram o Esporte e as Associações Esportivas 

especializadas, aptas a firmar parceria junto aos Órgãos de Controle 

do Município, por meio de parcerias e disponibilização dos espaços 

públicos para o desenvolvimento de programas e eventos esportivos. 

Iniciativas (Ações, 

Projetos e Atividades): 

1. Atividades esportivas no âmbito escolar; 

2. Esporte e Inclusão Social; 

3. Apoio ao esporte amador. 

 

Principais Intervenções Realizadas e Resultados Obtidos em 2018 

 O Projeto Educando Pelo Esporte Preparando Para a Vida – PEPE tem o 

esporte e o lazer, nas diversas modalidades ofertadas pela SEMEL à comunidade (crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos), como ferramenta de educação, com o objetivo de 

integração, socialização melhoria dos indicadores de saúde e da qualidade de vida, 
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estimulando o desenvolvimento do caráter e disciplina. Em algumas modalidades como o 

Judô e Bicicross, a faixa etária de atendimentos já se dá a partir dos 04 anos de idade; no 

Ballet a partir dos 3 anos; e na modalidade Capoeira temos alunos a partir de 02 anos de 

idade até idosos e portadores de necessidades especiais (surdos, cegos, com paralisia 

cerebral, cadeirantes etc.). Ofertamos aulas duas vezes por semana sempre no contra turno 

escolar. O único critério para se matricular no projeto é estar matriculado e frequentando a 

Escola Regular (para os que ainda são estudantes); 

 No ano de 2018 atendemos quase 3.000 (três mil) pessoas, nas 13 

modalidades (Futebol de Campo, Futebol Society, Futsal, Handebol, Voleibol, Ginástica 

Aeróbica/Zumba, Ballet, Bicicross, Judô, Karatê, Jiu-Jitsu, Capoeira e Xadrez), e nos 

núcleos de funcionamento do Projeto Educando pelo Esporte – Preparando para Vida: Zona 

Urbana; Ginásio Poliesportivo – Bairro Beira Rio I, Complexo Esportivo Rio Verde – 

Bairro Rio Verde, Praça da Juventude – Casas Populares II e Campo de Futebol das Casas 

Populares I. E Zona Rural; Palmares Sul, Palmares II, Vila Sanção, Cedere I, APA. 

Integra-se a este número ainda, mais de 1.000 (mil) pessoas do Desporto Amador e 

Estudantil; as atendidas diariamente nas praças públicas onde a SEMEL atua; das 

manifestações esportivas e de lazer da comunidade, grupos/equipes/clubes independentes; 

atletas e comissões técnicas que compõe as Seleções Municipais de Desporto Amador 

(categorias de base e adulto) de todas as modalidades esportivas coletivas e individuais, de 

quadra e artes marciais, apoiados por esta secretaria.  
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