
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO PREFEITO 

LEI N° 4.834, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019. 

DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO 

PUBLICADO 	 PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE 

PREFEITURA MUNICIPAL~DE PARAUAPEBAS 2018-2021, INSTITUÍDO PELA LEI N° 
PARAUAPEBAS PARA O QUADRIÊNIO 

 4.732, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ, 
APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, com fundamento no art. 17, da Lei 
Municipal n° 4.732, de 22 de dezembro de 2017, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Esta Lei estabelece a Revisão do Plano Plurianual do Município de 
Parauapebas para o quadriênio 2018-2021, instituído pela Lei n° 4.732, de 22 de 
dezembro de 2017. 

Art. 2° Para os fins desta Lei considera-se alteração dos programas ou ações: 
1 - modificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo do programa; 
II - inclusão ou exclusão de ações orçamentárias; 
III - alteração do título, do produto esperado e da unidade de medida das 

ações orçamentárias. 

Art. 3° As alterações nos componentes da programação (programas, ações e 
produtos) nesta Lei, decorrem dos ajustes necessários face aos novos cenários e às 
situações não previstas quando da elaboração do Plano Plurianual. 

Art. 4° As metas físicas anuais da presente Lei compreendem as ações 
previstas para o biênio 2020-2021. 

Art. 5° O Anexo II da Lei Municipal n° 4.732, de 22 de dezembro de 2017, 
passa a vigorar com as alterações prevista no Anexo 1 desta Lei. 

Art. 6° Os Anexos IV, V, VI, VII e VIII, da Lei Municipal n° 4.732, de 22 de 
dezembro de 2017, passam a vigorar com as alterações previstas no Anexo II desta 
Lei. 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Município de Parauapebas, 12 de dezembro de 2019. 

Assinado de 
DARCI JOSE forma digital 

LERMEN:44 por DARCI JOSE 

175523049 LERMEN:441755 

23049 

DARCI JOSÉ LERMEN 
PREFEITO MUNICIPAL 

Centro Administrativo - Prefeitura Municipal de Parauapebas - Morro dos Ventos, Beira Rio II. 
CEP: 68.515-000 / Parauapebas - Pará / www.parauapebas.pa.gov.br  
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PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Governança e Gestão 

Programa: Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito 

Objetivo: lntermediar o contato direto do Prefeito Municipal com o público e demais segmentos da sociedade, além de promover a ligação entre o Chefe do Executivo e as 

demais Secretarias Municipais e Autarquias, além de outros órgãos dos âmbitos Municipal, Estadual e Federal, objetivando uma administração participativa voltada para o 

interesse público. 

Justificativa do Programa: Apoiar o desenvolvimento de políticas e ações a fim de regulariazar lotes irregulares presente no município tando no meio urbano bem como no meio 

rural, devido ao grande quantitativo de imoveis irregulares no ordenamento territorial. 

Justificativa do Programa: órgão responsável pela articulação e implementação de políticas públicas em todos os setores da Prefeitura. 

Unidade Gestora: Gabinete do Chefe do Poder Executivo 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Apoio Administrativo 

Metas 2018-2021: 1. Cumprir no mínimo 70% das metas/indicadores dos demais programas do Gabinete relativos a 2018; 2. Cumprir no mínimo 85% das metas/indicadores dos 

demais programas do Gabinete período de 2019 a 2021; 3. Aumentar em 80% as relações institucionais com entes federativos para o desenvolvimento local; 4. Aumentar em 

80% do atendimento em ações institucionais; 5. Manter 100% do funcionamento das atividades administrativas do Gabinete; 6. Realizar 120 eventos oficiais ao ano; 7. Aumentar 

a instalação de infraestrutura elétrica na região rural de 700 domicílios atendidos em 2017 para 1.330 domicilio até 2021. 

Indicadores: 1. Taxa de cumprimento dos demais programas relativa a 2018; 2. Taxa de cumprimento dos demais programas relativa a 2019-2021. 3. Número de relações 

institucionais com entes federativos realizados; 4 . Número de ações institucionais realizados; S. Quantidade de atividades administrativas realizadas; 6. Número de eventos 

oficiais realizados ao ano; 7. Domicílios atendidos. 



AÇÕES  

N-  DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 

(A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 

MEDIDA 
METAS FISICAS 

2018 25 

23 
Manutenção de Pessoal do 

Gabinete do Prefeito 

Despesas com pessoal, contribuições, contratação por tempo determinado, vencimentos e 

vantagens fixas pessoal civil, obrigações patronais, estagiários, despesas variáveis pessoal civil, 

horas extras. 

A 
Manutenção 

Realizada 

2019 

75 2020 _ 

2021 

Despesas com viagens, diárias, 	locomoção, 	hospedagem 	e alimentação, serviços postais, 2018 25 
telefonia 	fixa 	e 	celular, 	aquisição 	e guarda 	de 	material 	de 	consumo 	e 	de 	expediente, 

aquisição/locação de imóveis, licenciamento e seguro de veículos, manutenção e conservação de 

24 
Manutenção do Gabinete do 

Prefeito 

máquinas, peças e acessórios de veículos, combustíveis e lubrificantes, aluguéis, condomínios e 

seguros relativos ao imóvel, locação de mão de obra, conservação, reforma e adaptação de 

imóveis que não envolvam alteração na estrutura, água, luz, gás e outros serviços de utilidade 

A 

Gabinete do Chefe do 

Poder Executivo 

Mantido 

% 
2019 

pública, equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, locação e aquisição de 2020 75 

equipamentos e softwares de informática, consultorias, despesas com pessoas físicas e jurídicas, 

auxílio alimentação, auxílio transporte, obrigações tributárias e contributivas. 2021 

2018 25 

25 Apoio às Ações Integradas 

1. Atividade alusiva ao Natal no município, com a participação da população em geral; 2. Realizar 

evento institucional alusiva ao aniversário da cidade, expondo a população políticas públicas 

desenvolvidas para o município. 3. Realização dos eventos de final de ano. 

A 
Ações Integradas 

Apoiadas 
% 

2019 

75 2020 

2021  

26 Relação Institucional 
Relacionamento institucional com entidades de representação regional, estadual, federais e 

outros. 
A 

Parcerias 

institucionais 

efetivadas 

% 

2018 25 

2019 

75 2020 

2021  

L2018 25 

2019 

75 
27 Manutenção do Cerimonial 

Acompanhar, organizar e planejar as atividade de preparação de solenidades oficiais e também 

oferecer auxilio as demais secretarias deste governo. 
A 

Manutenção 

Realizada 
% 

2020 

2018 25 

2019 

75 
28 

Gestão do Departamento de 

Eletrificação Rural 
Manter as atividades administrativas do departamento de eletrificação rural. A 

Atividades Realizadas 

e Mantidas 2020 

2021  



N DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 

(A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

U N ID. DE 

MEDIDA 
METAS FÍSICAS 

29 
Turismo 
Gestão do Departamento de  

1. Manter as atividades administrativas do Departamento Municipal de Turismo; 2. Realização de 
parcerias 	envolvendo 	poder 	público 	Municipal, 	Estadual, 	Federal 	e 	entidades, 	para 	o 
desenvolvimento de politicas públicas de desenvolvimento turístico. 

A 
Ações e Atividades 

Realizadas e Mantidas 
° 

2018 25 
2019 

75 
2021  
2020 

29 - A 
Gestão da Coordenadoria de 
Terras (COOTER) 1 Manter as atividades administrativas da Coordenadoria de Terras. A COOTER Mantida 

2018 25 
2019 

75 
2021  
2020 

29 - B 
Manutenção do Conselho do 
Fundo Regularização Fundiária 1 

Manter as atividades administrativas do conselho. A 
Atividades Realizadas 

e Mantidas 
%  

2018 25 
2019 

75 
2021  
2020 

Revisão PPA - 2020-2021 
1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

'Ação 29-A - Remanejada do Programa Regularização Fundiária 
1  Ação 29-B - Manutenção do Conselho do Fundo Regularização Fundiária - Inclusão 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Governança e Gestão 

Programa: Gestão Administrativa do Fundo de Regularização Fundiária 

Objetivo: Regularizar moradias urbanas e rurais irregulares, garantindo melhorias socioeconomicas para os municipes. 

Público Alvo: Todos os municipes irregulares. 

Justificativa do Programa: Apoiar o desenvolvimento de políticas e ações a fim de regulariazar lotes irregulares presente no município tando no meio urbano bem como no meio 

rural, devido ao grande quantitativo de imoveis irregulares no ordenamento territorial. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Regularização Fundiria. 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1. Regularizar 60% dos imóveis urbanos e rurais irregulares; 2. Aumentar em 70% a emissão de títulos definitivos; 3. Beneficiar cerca de 20.000 famílias. 

Indicadores: 1. Quantidade de imóveis regulazados; 2. Títulos emitidos; 3. Famílias beneficiadas. 

AÇÕES 

N* DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 

 (A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID.DE  
MEDIDA 

- 
METAS FISICAS 

38 
Manutenção do Fundo de 

Regularização Fundiária' 

Manter as ações do fundo de regulariazação fundiária e o ordenamento territorial do Município 

de Parauapebas. 
A Fundo Mantido % 

2020 1 	50 

2021 50 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2- Alteração; 3 - Exclusão. 

'Programa - Alteração da justificativa e do nome do Programa de: Regularização Fundiária, para: Gestão Administrativa do Fundo de Regularização Fundiária 

2Ação 38 - Alteração do nome da ação, objetivo, produto esperado, unidade de medida e metas físicas 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Governança e Gestão 

Programa: Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Objetivo: Prover os órgãos da Administração direta e indireta do município dos meios necessários em termos físicos e financeiros para implementação e gestão de seus 

programas de apoio administrativos e finalísticos. 

Público Alvo: Administração Pública em Geral 

Justificativa do Programa: Possibilitar o monitoramento e a avaliação das ações de governo executadas pela Administração Pública Municipal, fornecendo parâmetros para a 

mensuração dos resultados dessas ações no cumprimento de suas atribuições, bem como a melhoria dos Programas governamentais. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Horizonte Temporal: Contínuo 	 Início: Janeiro/2018 Fim: Dezembro/2021 

Tipologia: Apoio Administrativo 

Metas 2018-2021: 1. Cumprir no mínimo 70% das metas/indicadores dos demais programas dessa secretaria relativos a 2018; 2. Cumprir no mínimo 85% das 

metas/indicadores dos demais programas dessa secretaria no período de 2019 a 2021. 3. Manter os serviços administrativos da SEPLAN. 

Indicadores: 1. Taxa de cumprimento dos demais programas relativa a 2018; 2. Taxa de cumprimento dos demais programas relativa a 2019-2021. 



N° DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

AÇÕES 

 

TIPO 

(A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE

MEDIDA 

TAS 

CAS 

52 Manutenção de Pessoal da SEPLAN 

Despesas com pessoal, contribuições, contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas 

pessoal 	civil, 	obrigações 	patronais, 	estagiários, 	despesas 	variáveis 	pessoal 	civil, 	horas 	extras, 	obrigações 

tributárias e contributivas. 

A Manutenção realizada F01 
_J._. 

85 
2021 

53 Manutenção da SEPLAN 

Despesas com viagens, diárias, locomoção, hospedagem e alimentação, serviços postais, telefonia fixa e celular, 

aquisição e guarda de material de consumo e de expediente, aquisição/locação de imóveis, licenciamento e 

seguro de veículos, manutenção e conservação de máquinas, peças e acessórios de veículos, combustíveis e 

lubrificantes, aluguéis, condomínios e seguros relativos ao imóvel, locação de mão de obra, conservação, reforma 

e adaptação de moveis que não envolvam alteração na estrutura, agua, luz, gas e Outros serviços de utilidade 
- 
	imóveis 	gás 

pública, equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, locação e aquisição de equipamentos e 

softwares de informática, consultorias, despesas com pessoas físicas e jurídicas, auxílio alimentação, auxilio 

transporte.  

Manutenção realizada 

2018 29 

2019 

71 2020 

2021 

55 Capacitação e Treinamento Promover aperfeiçoamento técnico profissional dos servidores. A Servidores Capacitados % 

2018 25 

201. 
75 2020 

2021 

'Ação 62 - Alteração do nome e do objetivo 

Revisão PPA - 2020-2021 

2Ação 54 - Remanejada para o Programa Gestão de Políticas Públicas e Ações Governamentais 

2Ação 56 - Remanejada para o Programa Gestão de Políticas Públicas e Ações Governamentais 

2Ação 57 - Remanejada para o Programa Gestão de Políticas Públicas e Ações Governamentais 

2Ação 58 - Remanejada para o Programa Gestão de Políticas Públicas e Ações Governamentais 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Governança e Gestão 

Programa: Gestão de Políticas Publicas e Ações Governamentais 

Objetivos: 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. Desenvolver e consolidar um 

sistema municipal de planejamento integrado e participativo que possibilite o cumprimento dos planos, das diretrizes e metas da Gestão. Implementar e monitorar a legislação 

urbanística e de controle territorial bem como a orientação, o assessoramento e a fiscalização desta legislação. 

Público Alvo: Secretarias municipais, órgãos afins e população. 

Justificativa do Programa: Realizar a efetiva execução de planos institucionais voltados para o município em estreita consonância com as politicas públicas e ações 

governamentais estadual e federal, sendo necessário a elaboração e atualização constante de instrumentos jurídicos e administrativos, resultado do conhecimento objetivo da 

realidade de Parauapebas, em termos de problemáticas, limitações, possibilidades e potencialidades, definindo-se diretrizes gerais de desenvolvimento sustentável, metas, 

objetivos e políticas globais e setoriais da gestão pública. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Horizonte Temporal: Contínuo 	 Início: Janeiro/2018 Fim: Dezembro/2021 

Tipologia: Apoio Administrativo 

Metas 2018-2021: 1. Criar e aplicar métodos, técnicas e processos para análise, elaboração, acompanhamento, controle e avaliação dos planos, programas; 2. Fortalecer a 

participação popular na elaboração, controle, monitoramento e avaliação de planos, programas, projetos e ações do governo municipal; 3. Articulara execução plena dos 

planos, programas, projetos e ações municipais; 4. Elaborar, monitorar e avaliar o ciclo orçamentário 2018-2021 (PPA, LDO e LOA); S. Implantar a Gestão Integrada de planos, 

programas e ações urbanísticas e territoriais. 

Indicadores: 1. Instrumentos formalizados; 2. Participação popular efetiva; 3. Documentos elaborados e aprovados; 4. Ciclo orçamentário elaborado, monitorado e avaliado; 5. 

Gestão integrada de planos, programas e ações urbanísticas e territoriais implantada. 



AÇÕES  

N' DA 

AÇÃO 

. 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

TIPO 

(A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNIO. DE 

MEDIDA 
METAS FISICAS 

54 
Ciclo Orçamentário 

participativo2 

1. Elaborar e implementar de forma participativa o Ciclo Orçamentário (PPA, LDO e LOA); 2. 

Avaliar a execução das metas das ações dos programas propostos; 3. Monitorar a Execução 

orçamentária. 

A 
Ciclo Orçamentário 

realizado 

2018 20 

2019 
- 

20 

2020 20 

2021 
- 
40 

2018 6 

56 

Audiências Públicas, 

Conferências, Fóruns Temáticos, 

Seminários e Diálogos-' 

Realizar 	audiências 	públicas 	(PPA, 	[DO, 	LOA 	e 	outras), 	conferências, 	fóruns 	temáticos, 

seminários e diálogos com a sociedade, fortalecendo a participação da sociedade civil nas 

decisões governamentais. 

A 
Interação com a 

sociedade civil 
Unid. 

2019 8 

2020 
- 

8 

2021 17 

2018 1 

57 
Consórcios Públicos e Parcerias 

Público Privadas' 
Consórcios públicos e parcerias públicas privadas voltadas para o desenvolvimento urbano. A 

Consórcios e Parcerias 

firmados 
Unid. 

2019 1 

2020 
- 
1 

2021 1 
1. 	Implantar e manter o Sistema de 	Informações 	Integradas 	Urbanística 	e Territorial; 	2. 2018 10 

58 
Planejamento 	Urbanístico 	e 

Territorial' 

Gerenciar a atualização cadastral, cartográfica e georreferenciada da zona urbana e rural; 3. 

Avaliar e Atualizar a Legislação Urbanística, Territorial e Ambiental; 4. Implantar e Manter o 
A 

Ações e Atividades 

Realizadas e Mantidas 
% 2019 70 

2020 10 
Cadastro Técnico Multifinalitário; 4. Sala de controle e monitoramento. 2021 10 

1. Acompanhar a execução plena 	dos 	instrumentos 	legais de 	politicas 	públicas e ações 

governamentais 	articuladamente 	com 	as 	secretarias 	e 	órgãos 	afins 	e/ou 	adequar 	os 2018 25 

instrumentos à realidade e contexto atual de Parauapebas; 2. Elaborar, formular e implementar 

59 

Gestão de planos, programas e 

projetos institucionais e 

legislação municipal' 

o 	Plano 	Diretor de Tecnologia 	da 	Informação 	e 	Comunicação; 	3. 	Elaborar, 	formular e 

implementar a Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo e do Parcelamento, conforme disposto 

no Plano Diretor; 4. Acompanhar e monitorar a execução integrada dos programas e ações do 

Plano Diretor Municipal e planos complementares. S. Implantar e manter o CONCIDADE para 

A 

Planos, Programas e 

Projetos realizados e 

Mantidos 

% 
2019 

75 2020 

auxiliar no planejamento de ações municipais nas questões de urbanismo, mobilidade e 

ordenamento 	territorial 	urbano 	e 	rural, 	integração 	regional, 	promoção 	socioeconômica 
2021 

sustentável, qualificação ambiental e transporte. 



61 
Sistema de Informações 

Governamentais2  

1. Implantar e manter o Sistema de Informações Governamentais; 2. Criação e manutenção de 

banco de dados da produção e aquisição de bens e serviços governamentais; 3. Firmar convênios 

e parcerias com instituições de estudos econômicos e sociais e de fomento ao ensino técnico e 

superior. 

A 

Sistema de 

Informações 

Governamentais 

Implantado e Mantido 

9/ ° 

2018 25 

2019 
75 2020 

2021 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

2Programa - Alteração do objetivo, metas e indicadores 

2Ação 54 - Remanejada do Programa Gestão Administrativa SEPLAN 

2Ação 56 - Remanejada do Programa Gestão Administrativa SEPLAN 

2Ação 57 - Remanejada do Programa Gestão Administrativa SEPLAN 

2Ação 58 - Remanejada do Programa Gestão Administrativa SEPLAN 

2Ação 59 - Alteração do objetivo 

3Ação 60 - Conselho Municipal da Cidade, objetivo incluso na Ação 59 - Exclusão 

2Ação 61 - Remanejado do programa Observatório Socioeconômico para Gestão de Políticas Publicas e Ações Governamentais 

3Programa: Observatório Socioeconômico - Exclusão 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Governança e Gestão 

Programa: Tecnologia para o Desenvolvimento Social 

Objetivo: 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. 

Público Alvo: Secretarias municipais e órgãos afins e população. 

Justificativa do Programa: As tecnologias de comunicação e informação imprimem novas marcas ao planejamento das cidades, e nesse contexto, as cidades digitais são 

aquelas, onde as redes telemáticas fazem parte da vida cotidiana e constituem-se como a infraestrutura básica e hegemônica da atualidade. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Início: Janeiro/2018 Fim: Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico e Apoio Administrativo 

Metas 2018-2021: 1. Implementar o Sistema de Informação Geográfica interativo com a comunidade; 2. Implantar e implementar o sistema de monitoramento e gestão 

de indicadores; 3. Implantar e implementar a Cidade Digital; 4. Ampliar a rede de fibra óptica de 75 Km para 159 Km. 

Indicadores: 1. Sistema de Informação Geográfica implantado; 2. Sistema de monitoramento e gestão de indicadores implantado; 3. Cidade Digital implantada; 4. Rede de 

Fibra Óptica ampliada em 84 Km. 



AÇÕES  

N DA TIPO UNID. DE METAS 
NOME DA AÇAO OBJETIVO PRODUTO ESPERADO - 

AÇÃO  (A/P)  MEDIDA FISICAS 

1. Garantir a disponibilidade de maneira contínua do acesso aos serviços que dependem exclusivamente de 2018 15 
link de internet para serem executados, bem como garantir os insumos necessários a manutenção da  

2019 
infraestrutura 	tecnológica; 	2. 	Ampliar 	e 	manter 	o 	parque 	tecnológico, 	garantindo 	a 	renovação 	e 

complementação da infraestrutura computacional da prefeitura de Parauapebas; 3. Implantar e programar o Parauapebas Digital _________ 
62 Parauapebas Digital' A/P % 

Sistema de telefonia VOIP da prefeitura; 4. Implantar telefonia móvel via celular na área; 5 Implantar e mantida 

manter internet na Zona Rural e Aldeias Indígenas; 6. Implantar e manter o diário oficial eletrônico. 	8. 85  2020 

Implantar e manter pontos públicos de acesso a internet na Zona Rural e Urbana; 9. Patentear os softwares 

desenvolvidos. 2021 

1. Ampliar e manter a rede de dados e videomonitoramento, por Cabeamento Estruturado e Fibra Óptica, 2018 ii 
2019 

63 Rede Metro' tanto 	nos 	logradouros 	e 	órgãos 	públicos 	do 	município; 	2 	Implantação 	do 	Projeto 	Rede 	Metro A 
Rede de fibra e dados 

2020 mantidas e ampliadas 71 
PRODEPA/PARAUAPEBAS 

2021 

Revisão PPA - 2020-2021 
1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

2Ação 62 - Alteração do nome e do objetivo 

2Ação 63 - Alteração do nome 

3Ação 64- Cidade Digital - Exclusão 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Governança e Gestão 

Programa: Reestruturação, Modernização e Manutenção Administrativa e Patrimonial 

Objetivo: Reestruturar e modernizar a gestão administrativa da Máquina Pública do Município de Parauapebas, visando aprestação 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. 

Público Alvo: Secretarias e órgãos da gestão pública 

Justificativa do Programa: A Gestão eficiente, eficaz e transparente dos recursos públicos só é possível a partir de um Planejamento Central que busque a reestruturação e 

modernização dos processos, garantindo a manutenção das atividades essenciais ao funcionamento de todos os órgãos e a integração de esforços comuns para o bem do município. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Administração 

Horizonte Temporal: 	 Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Apoio Administrativo 

Metas 2018-2021: 1. Modernizar em 100% os processos administrativos referentes á vida pessoal dos servidores, com a utilização de um sistema informatizado que gerencie, integre e 

garanta a segurança das informações da gestão; 2. Ter em 100% o controle dos bens públicos móveis e imóveis; 3. Identificar e catalogar em 100% os prédios públicos municipais para 

futura regularização; 4. Equipar 100% dos servidores públicos da Secretaria de Administração; S. Realizar 3 (três) baixas de bens patrimoniais no quadriênio; 6. Garantir que os 

contratos de manutenção de equipamentos e bens sejam executados, sem interrupções; 7. Normatizar o Arquivo Municipal. 

Indicadores: 1. Percentual de processos informatizados/Percentual de processos manuais; 2. Valor total do patrimônio da PMP/Qtd. De bens não localizados; 3. Percentual de Prédios 

Públicos identificados e catalogados; 4. Percentual de Servidores equipados;5. Qtd. de baixas realizadas; 6. Percentual de dias úteis sem interrupção nos contratos de manutenção; 7. 

Lei de normatização do arquivo municipal aprovada. 



AÇÕES  

N2  DA 

AÇÃO 
NOME DAAÇAO OBJETIVO 

TIPO 

 (A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 

 MEDIDA 

- 
METAS FISICAS 

70 

Implantação e Manutenção 

do Sistema de Informação 

Integrada 

Implantar sistema que permita a gestão e integração com a Contabilidade e de mais setores 

internos, controle, disponibilidade, acessibilidade, qualidade, armazenamento e segurança 

das informações 

A 
Informatização dos processos e 

eficiência na gestão 
% 

2018 70 

2019 10 
 

2020 10 

 2021 10 

71 

Regularização do Patrimônio 

Municipal e Manutenção de 

Inventário2  

Identificar e catalogar junto á Comissão de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis e Imóveis 

da PMP, os bens imóveis para incorporação ao patrimônio municipal, em cumprimento ás 

normas vigentes; coordenar e manter a realização do inventário de bens móveis e imóveis, 

A 

Identificação e catalogação dos 

bens imóveis da PMP, 

cumprimento ás normas de 

contabilidade aplicadas ao setor 

25 
 

25 
 

2018 

2019 

2020 25 

 2021 25 

72 
Terceirização da Manutenção 

de Bens Patrimoniais2  
Tercerizar os serviços de manutenção de bens patrimoniais. A 

Manutenção do contrato de 

manutenção de bens 

patrimoniais 

% 

2018 25 

2019 25 

2020 25 

2021 25 

73 
Terceirização dos serviços de 

Segurança e Serviços Gerais 

Terceirizar a realização dos serviços de limpeza, manutenção e conservação predial, vigilância 

e condução de veículos de toda a PMP 
A Serviços Terceirizados 

2018 70 

2019 10 

2020 10 

2021 10 

74 
Padronização e aquisição de 

EPI'52 
Identificar e equipar o servidor público A 

Padronização de uniformes 

realizada e EPI's adquiridos 

2018 70 

2019 10 

2020 10 

2021 	1 10 

75 
Realização de baixa de bens 

móveis e veículos 
Realizar anualmente a baixa de Bens inservíveis e antieconômicos A Baixa de Bens móveis Realizada Unidade 

2018 1 

2019 1 

2020 1 

2021 1 



Normatização, digitalização e 
Normatização do Arquivo 1 1 	2018 10 	1 

2019 20 76 manutenção do Arquivo Normatizar, digitalizar e manter todo o acervo histórico de documentos da PMP 
1 	

A  
Municipal, melhoria da 

1 	2020 	1 40 Inativo da PMP 
infraestrutura do local, 1 

2021 	J 30 1 	disponibilidade de acesso a 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

2  Alteração das Metas e Indicadores do Programa 
2  Ação 71 - Alteração do Objetivo e Produto Esperado 
2  Ação 72- Alteração do Nome da Ação, Objetivo e Produto Esperado 
2  Ação 74-Alteração do Nome da Ação 
2  Ação 76 - Alteração Produto Esperado e Metas 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Governança e Gestão 

Programa: Inclusão, Capacitação, Saúde e Desempenho dos Servidores 

Objetivo: Promover o desenvolvimento do servidor público municipal com aprimoramento profissional e favorecer a qualidade de vida, objetivando o aumento da 

produtividade. 

Público Alvo: Servidores Públicos Municipais 

Justificativa do Programa: O programa tem como premissa dar tratativa às seguintes necessidades: falta de motivação dos servidores no desempenho de suas atribuições, falta 

de iniciativa na análise de problemas e proposta de soluções, processos de comunicação pouco eficientes, baixa produtividade, aumento do número de Processos 

Administrativos Disciplinares e aumento dos casos de afastamento por doenças ocupacionais. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Administração 

Horizonte Temporal: 	 Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Apoio Administrativo 

Metas 2018-2021: 1. Obter percentual mínimo de 80% de concluintes certificados nas capacitações realizadas; 2. Obter 70% de aproveitamento nas avaliações aplicadas nas 

capacitações; 3. Atingir índice de satisfação de 80% nas capacitações; 4. Alcançar 40% dos servidores em campanhas de Saúde do Trabalhador; S. Levantar e monitorar 80% dos 

casos de absenteísmo; 6. Avaliar em 100% os exames admissionais no ingresso dos servidores; 7. Acompanhar 100% dos servidores públicos municipais que obtiverem avaliação 

abaixo da média no Estágio Probatório e nas Progressões; 8. Encaminhar 100% dos processos administrativos até 10 dias úteis após a sua comunicação à Coordenadoria de 

Treinamentos e Recursos Humanos; 9. Solucionar 100% dos processos administrativos disciplinares; 

Indicadores: 1. Quantidade de servidores inscritos e percentual de concluintes nas capacitações; 2. Nível de satisfação dos servidores com as capacitações; 3. Quantidade de 

comunicados de acidentes de trabalho abertos, suas principais causas e gravidade dos acidentes; 4. Principais causas de absenteísmo e percentual por causa; S. Média das 

avaliações de desenvolvimento no estágio probatório e nas progressões; 6. Percentual de servidores que concluíram o estágio probatório e percentual de servidores que 

progrediram; 7. Quantidade de processos administrativos por objeto; 8. Percentual de servidores empossados por concurso em relação ao número de vagas ofertadas. 



N2  DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

TIPO 

 (A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID.DE  

 MEDIDA  

- 
METAS FISICAS 

77 

Manutenção da Qualificação e 

Capacitação, Incentivo Financeiro 

à Formação Técnica e Acadêmica 

do Servidor Municipal 

Dispor 	dos 	recursos 	necessários 	para 	a 	capacitação 	profissional, 	formação 	técnica 	e 

acadêmica dos servidores municipais. 
A 

Servidores treinados e 

capacitados 
% 

2018 25% 

2019 15% 

2020 30% 

 2021 30% 

78 Programa Bem Estar do Servidor 
Implantar e manter o Programa Bem Estar do Servidor para a realização consultas médicas, 

exames e acompanhamento da saúde dos servidores públicos municipais. 
p 

Programa implantado 

e mantido 
% 

2018 25% 

2019 25% 

2020 25% 

2021 25% 

79 

Manutenção do Departamento 

Especializado em Segurança e 

Saúde Ocupacional 

Dispor dos recursos necessários para realização das ações destinadas a segurança do trabalho 

e saúde dos servidores 
A Manutenção realizada % 

2018 25% 

2019 25% 

2020 25% 

2021 25% 

80 

Elaboração da Proposta da 

Reforma da Estrutura 

Administrativa Municipal' 

Discutir 	e 	propor 	alterações 	para 	a 	nova 	Estrutura 	Administrativa 	da 	Prefeitura 	de 

Parauapebas 
A 

Nova Proposta da 

Estrutura 

Administrativa 

% 

2018 60% 

2019 10% 

2020 15% 
 

2021 15% 



N2  DA 

AÇÃO 

- 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 

 (A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 

 MEDIDA 

- 
METAS FISICAS 

81 

Elaboração e Reformulação de 

Legislações que Contemplem os 

Servidores Municipais 

Elaborar e reformular Leis e Decretos voltados para os servidores municipais (Plano de Cargos 

Carreiras 	e 	Vencimentos, 	novo 	Estatuto 	dos 	Servidores 	Públicos 	do 	Município 	de 

Parauapebas, etc.) 

P 
Leis elaboradas e 

reformuladas. 

20% 
 

2018 60% 

2019 

2020 10% 

2021 10% 

82 Realização de Concursos Públicos 
Planejar e 	Organizar Concursos 	Públicos 	e 	Realizar os 	Procedimentos 	de Convocação, 

Nomeação e Posse de Candidatos Classificados/Aprovados 
P Concurso realizado Unid 

2018 1 

2019 1 

2020  

2021  

83 
PMPG - Programa Municipal de 

Pós Graduação 
Oferecer aos servidores municipais pós graduação em cursos stricto e lato sensu. 

Servidores pós 

graduados 
°"° 

2018 30% 

2019 25% 

2020 25% 

2021 25% 

84 

MASPP (Mostra de artes dos 

servidores públicos de 

Parauapebas) 

Executar eventos artísticos, culturais e de formação profissional, voltados para difusão dos 

potenciais artísticos e profissionais dos servidores do município de Parauapebas. 
A Eventos Realizados % 

2018 25% 

2019 25% 

2020 25% 

2021 25% 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

Alteração das Metas e Indicadores do Programa 
2  Ação 77 - Alteração das Metas Físicas 

'Ação 80 - Alteração do Nome da Ação e Objetivo 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Governança e Gestão 

Programa: Gestão Administrativa da Controladoria Geral do Município 

Objetivo: Aumentar a eficiência, eficácia, controle e a transparência da gestão pública 

Público Alvo: Administração Pública em Geral 

Justificativa do Programa: O controle interno necessita ampliar suas ações de forma a atuar como instância preventiva de possíveis ocorrências de desvios de finalidade e 

deaplicação dos recursos, implementando ações de fortalecimento da integridade, de estímulo a práticas de controle social, de transparências e de promoção de ética. 

Unidade Gestora: Controladoria Geral do Município 

Horizonte Temporal: 	 Contínuo 	 Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Apoio Administrativo 

Metas 2018-2021: 1. Implantar o setor de Auditoria e Fiscalização; 2. Ampliar estrutura física e sistemas de informação; 3. Garantir a capacitação técnica da equipe. 

Indicadores: 1. Setor de Auditoria e Fiscalização implantado ; 2. Estrutura física e sistemas de informação ampliados; 3. Equipe técnica capacitada. 



AÇÕES  
N2 DA - 

NOME DA AÇAO OBJETIVO 
TIPO 

PRODUTO ESPERADO 
UNID. DE 

METAS FISICAS 
AÇÃO  (A/P)  MEDIDA 

Custear despesas com pessoal, contribuições, contratação por tempo determinado, vencimentos e 
2018 20 

2019 Manutenção de Pessoal da 
90 vantagens fixas pessoal civil, obrigações patronais, estagiários, horas extras e despesas variáveis A Manutenção realizada % 

2020 CGM 
pessoal civil. 

80 

2021 

Realizar despesas com viagens, diárias, locomoção, hospedagem e alimentação, serviços postais, 
2018 31 

2019 
telefonia 	fixa 	e 	celular, 	aquisição 	e 	guarda 	de 	material 	de 	consumo 	e 	de 	expediente, 

2020 
aquisição/locação de imóveis, licenciamento e seguro de veículos, manutenção e conservação de 

máquinas, peças e acessórios de veículos, combustíveis eI ubrificantes, aluguéis, condomínios e 

91 Manutenção CGM seguros relativos ao imóvel, locação de mão de obra, conservação, reforma e adaptação de imóveis A Manutenção realizada % 
que não envolvam alteração na estrutura, água, luz, gás e outros serviços de utilidade pública, 

69 

equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, locação e aquisição de equipamentos e 
2021 

softwares de informática, consultorias, despesas com pessoas físicas e jurídicas, auxílio alimentação, 

auxílio transporte e obrigações tributárias e contributivas. 

Informatização e 
2018 100 

2019 Informatização e Integração 
92 Sistematizar o fluxo de processos e agilizar os despachos com mais celeridade e segurança. P Integração 

2020 dos Processos O 
implantadas 

2021 

92-A Escolas de Contas Pública' Capacitar Servidores na Gestão e Execução Orçamentária e Financeira A 
Servidores Públicos 

% 
2020 50 

 
 2021 50 Municipais 

Revisão PPA - 2020-2021 
1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - exclusão. 

'Ação 92-A - Escolas de Contas Públicas - Inclusão da Ação 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Ensino Médio e Superior 

Objetivo: 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. 

Público Alvo: Alunos da rede de ensino médio e superior 

Justificativa do Programa: Diante da importância da educação de jovens para o Município, em consideração ao que rege a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica - LDB 

no Art.11 inciso V, o qual diz que cabe ao Município oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em 

outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos 

vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo o caso de Parauapebas, o município contribui para o apoio do ensino médio e 

superior. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

Horizonte Temporal: 	 Contínuo 	 Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1- Manter o bom funcionamento dos prédios municipais cedidos ao Estado para funcionamento do ensino médio; 2- Garantir a remuneração de 

servidores cedidos para ensino superior; 3- Firmar convênios e parcerias com instituições públicas e privadas sem fins lucrativos; 4- Manter em boas condições a estrutura do 

Centro Universitário de Parauapebas - CEUP. 

Indicadores: 1- Quantidade de prédios cedidos ao funcionamento do ensino médio; 2- Remuneração de servidores garantida; 3- Número de convênios firmados; e 4-

Manutenção da estrutura do Centro Universitário de Parauapebas-CEUP. 



AÇÕES  

N2 DA TIPO UNID. DE 
NOME DA AÇAO OBJETIVO PRODUTO ESPERADO METAS FISICAS 

AÇÃO  (A/P)  MEDIDA  

2018 10.500 
Custear as despesas inerentes ao funcionamento dos prédios do município cedidos para 

Manutenção do Ensino 2019 150 

100 Profissional/Tecnológico/Mé 
realização das atividades do ensino médio, como: aquisição de materiais de consumo, 

A Alunos Atendidos % 2020 2 25% 
prestação de serviços diversos, aquisição de novos equipamentos e materiais permanentes 

d o2 
ou a manutenção dos existentes, com o foco na escola e no aluno do ensino médio. F201 2 25% 

Manutenção de Convênios Firmar convênios e parcerias com entidade pública e privada sem fins lucrativos, com vistas a 
25% 

 
2018 

2019 
 101 com Instituições de Ensino descentralizar a execução de programas ou projetos, com duração definida, a fim de garantir A Atividades Mantidas % 

2020 
Profissionalizante a oferta educacional à alunos do ensino médio. 

75% 
 

2021  

Custear 	as 	despesas 	inerentes 	às 	atividades 	relacionadas 	ao 	ensino 	superior, 	como: 2018 25% 

Manutenção das Atividades 
Remuneração do pessoal 	de 	apoio e 	docentes do 	município 	cedidos 	(incluindo vale- 2019 

102 transporte e vale-alimentação), aquisição de materiais de consumo, prestação de serviços A Atividades Mantidas % 
2020 do Ensino Superior 

diversos, aquisição de novos equipamentos e materiais permanentes ou a manutenção dos 75% 

2021 existentes, no Centro Universitário de Parauapebas. 

Manutenção de Convênios Firmar convênios e parcerias com entidade pública e privada sem fins lucrativos, com vistas a 
2018 1 

2019 
 103 com Instituições de Ensino descentralizar a execução de programas ou projetos, com duração definida, a fim de garantir A Convênios firmados Unid. 

2020 
Superior a oferta educacional à alunos do ensino superior. 

1 
 

2021  

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2- Alteração; 3 - Exclusão. 

'Ação 100 - Alteração da unidade de medida e das metas físicas 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Gestão do Ensino Básico 

Objetivo: 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. 

Público Alvo: Crianças na faixa etária de 6 a 14 anos 

Justificativa do Programa: Considerando a necessidade de atender, gradativamente, as crianças matriculadas nas unidades escolares de ensino fundamental, bem como 

assegurar o seu desenvolvimento completo nos aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores, torna-se essencial aumentar o número de matrículas nas escolas, garantindo o 

fortalecimento do ensino básico no Município e aperfeiçoando cada vez mais o atendimento aos alunos. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação - FUMEP 

Horizonte Temporal: 	 Contínuo 	 Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1-Manter as unidades escolares de ensino fundamental existentes; 2-Aumentar o número de vagas de 36.125 (base do fim de 2016) para uma média de 

41.000 (até 2021) junto as unidades escolares de ensino fundamental; 3 - Capacitar docentes do magistério; 4 - Construir 4 (quatro) escolas de ensino fundamental. 

Indicadores: 1-Unidades escolares mantidas; 2-Número de vagas ofertadas no ensino fundamental do Município; 3-Número de docentes do magistério capacitados; 4-

Número de escolas de ensino fundamental construídas. 



AÇÕES  

N2  DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 

 (AM 
PRODUTO ESPERADO 

UNtO. DE 

 MEDIDA  

- 
METAS FISICAS 

Remunerar aos profissionais do magistério da educação básica em decorrência do efetivo 2018 25 

107 
Remuneração do Magistério 

Ensino Fundamental - MAG 

exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de 

servidores do Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes, de 
A Atividades Mantidas 

2019 

75 2020 
responsabilidade do empregador.  2021  
Custear as despesas inerentes às atividades relacionadas ao adequado funcionamento da 2018 25 

108 

Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental - ADM 

educação básica, entre as quais pode-se destacar: 	Remuneração do pessoal de apoio 

(incluindo vale - transporte e vale -alimentação destes e mais do pessoal do magistério), 

aquisição de materiais de consumo, prestação de serviços diversos, aquisição de novos 

equipamentos e materiais permanentes ou a manutenção dos existentes, como foco da 

A Atividades Mantidas % 

2019 

75 
2020 

2021 

educação na escola e no aluno. 

109 

Capacitação, Qualificação e 

Habilitação de professores e 

demais servidores 

Capacitar os trabalhadores da educação básica, com ou sem cargo de direção e chefia, 

incluindo os profissionais do magistério e outros servidores que atuam na realização de 

serviços de apoio técnico-administrativo e operacional. 

A Atividades Mantidas % 

2018 25 

2019 

75 

2021  

2020 



110 

Construção e/ou Ampliação e 

Equipamentos de Unidade de 

Ensino Básic02 

Reformas totais ou parciais de instalações físicas (civis, hidráulicas e elétricas), ampliação, 

conclusão e construção de novos prédios nos bairros Tropical, Cidade Jardim, Nova Carajás e  

VS1O, poços, muros, quadras de esportes e afins, assim como, aquisição de mobiliário e 

equipamentos 	voltados 	para 	o 	atendimento 	exclusivo 	das 	necessidades 	das 	Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental. Construção de escolas de ensino fundamental para 

atender a demanda 	educacional de crianças e adolescentes com devida qualidade, 	nos 

bairros Nova Carajás e Tropical II . Implantação do projeto Ensino Aprendizagem de tempo 

Integral, visando garantir atenção e desenvolvimento integral para crianças e adolescentes. 

P 

Escolas construidas 

ampliadas e ou 

recuperadas 

Unid. 

2018 1 

2019 

2020 2 

2021 1 

111 
Manutenção das Atividades 

da Educação Especial 

Promover a Educação Especial visando a inclusão dos alunos com necessidades educativas e 

speciais, 	cujas 	necessidades 	envolvam 	deficiências 	ou 	dificuldades 	de 	aprendizagem, 

oferecendo assistência individual e coletiva aos educandos que apresentarem dificuldade de 

aprendizagem e garantindo um melhor rendimento escolar. 

A Atividades Mantidas % 

2018 25 

2019 

75 2020 

2021 

112 
Manutenção das Atividades 

do Salário Educação 

Suplementação das despesas enquadradas como programas, projetos e ações voltados para o 

financiamento da educação básica pública e que também pode ser aplicada na educação 

especial, desde que vinculada à educação básica. 

A Atividades Mantidas 

25 
 

2018 

2019 

75 2020 

 2021  

113 
Manutenção das Atividades 

de Educação Física 

Democratizar, humanizar e diversificar a prática pedagógica da área, buscando ampliar, de 

uma visão apenas biológica, para um trabalho que incorpore as dimensões afetivas, cognitivas 

e socioculturais dos alunos, favorecendo a educação do corpo, tendo como 	meta 	a 

constituição de um físico saudável e equilibrado organicamente. 

A Atividades Mantidas 

2018 25 

2019 

75 2020 

 2021  

114 
Apoio às Atividades Escolares 

Culturais e Cívicas 

Dar suporte 	para 	que as escolas 	preparem 	as 	atividades 	escolares 	culturais 	e 	cívicas 

específicas que atendam às necessidades dos alunos, buscando fomentar o respeito ao 

ssímbolos nacionais, 	desde a educação infantil até o ensino médio, estimulando reflexões 

sobre patriotismo, moral e ética. 

A Atividades Mantidas % 

2018 25 

2019 

75 2020 

 2021  

115 
Aquisição e/ou 

Desapropriação de Imóveis 

Adquirir imóveis edificados ou áreas para construção destinadas ao funcionamento de 

Unidades Escolares de Ensino Fundamental 
P Imóveis adquiridos UND 

2018  

2019 

4 2020 

2021 

Revisão PPA - 2020-2021 
1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

2  Alteração do nome do programa de Gestão do Ensino Fundamental para Gestão do Ensino Básico 

'Ação 110 -Alteração do nome da ação e obejetivo 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Gestão do Ensino Infantil/Pré-escola/Creche 

Objetivo: 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 aprimorarando a formação inicial, a formação continuada, garantindo 

também a remuneração dos docentes e servidores de apoio. 

Público Alvo: Crianças na faixa etária de 9 meses a 5 anos e 11 meses 

Justificativa do Programa: Considerando que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, fundamental na complementaço da ação da família e da comunidade 

ao desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social da criança, e tendo em vista o progressivo aumento da demanda de crianças que precisam deste serviço, surge a 

necessidade do Município oferecer o atendimento na educação infantil. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação - FUMEP 

Horizonte Temporal: 	 Contínuo 	 Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1. Manter as Unidades Escolares de Ensino Infantil e Creches; 2. Aumentar o número de vagas de 7.464 (base do fim de 2016) para uma média de 10.000 

(até 2021) junto às Unidades Escolares de Ensino Infantil e Creches; 3 - Construção de 4 escolas de ensino infantil. 

Indicadores: 1. Unidades de ensino infantil/creches mantidas; 2. Número de vagas ofertadas nas escolas de ensino infantil/creches do Município; 3. Número de escolas de 

ensino infantil construídas. 



AÇÕES  

NQ DA 

AÇÃO 
- 

NOME DA AÇAO OBJETIVO 
TIPO 

 (A/P)  
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 

MEDIDA 

- 
METAS FISICAS 

116 

Remuneração do Magistério 

Ensino Infantil/Creches - 
MAG 

Remunerar aos profissionais do magistério da educação infantil em decorrência do efetivo 

exercicio em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de 

servidores do 	Município, 	conforme o caso, inclusive os encargos sociais 	incidentes, de 

responsabilidade do empregador. 

A Atividades Mantidas % 

2018 27 

2019 

73 2020 

 2021  

Custear as despesas inerentes às atividades relacionadas ao adequado funcionamento da 2018 27 

2019 

73 
117 

Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino 

lnfantil/Creches-ADM 

educação infantil, entre as quais pode-se destacar: 	Remuneração do pessoal de apoio 

(incluindo vale - transporte e vale-alimentação destes e mais do pessoal do magistério), 

aquisição de materiais de consumo, prestação de serviços diversos, aquisição de novos 

equipamentos e materiais permanentes ou a manutenção dos existentes, como foco da 

A Atividades Mantidas % 
2020 

2021 

educação na escola infantil e no aluno. 

Reformas totais ou parciais de instalações físicas (civis, hidráulicas e elétricas), ampliação, 2018 1 
Construção Recuperação conclusão e construção de novos prédios nos bairros Da Paz, Tropical, Nova Carajás e VS 10, 

e/ou Ampliação e poços, 	muros, 	quadras 	de 	esportes 	e 	afins, 	assim 	como, 	aquisição 	de 	mobiliário 	e Escolas construidas 2019 
118 Equipamentos de Unidade do equipamentos 	voltados 	para 	o 	atendimento 	exclusivo 	das 	necessidades 	das 	Escolas P ampliadas e ou Unid. 

Ensino Infantil! Pré - Escola! Municipais de 	Ensino 	Infantil. Construção de escolas de ensino 	infantil 	para atender a recuperadas 2020 2 

Creche' demanda 	educacional 	das 	crianças 	com 	devida 	qualidade, 	nos 	bairros 	em 	constante 

crescimento Cidade Jardim, Casas Populares e Parque das Nações.' 2021 1 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

2  Alteração do nome do programa Gestão do Ensino Infantil/Creche para Gestão do Ensino Infantil/Pré-escola/Creche 
2  Ação 118 - Alteração do nome da ação e objetivo 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Sentinela Saúde (Vigilância em Saúde) 

Objetivo: Contribuir para a redução de doenças e agravos epidêmicos e endêmicos; contribuir para a redução dos fatores de risco (sanitários, ambientais, epidemiológicos e da 

saúde do trabalhador) 

Público Alvo: População em Geral 

Justificativa do Programa: Observação e análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, 

riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos 

problemas de saúde. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde - EMS 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Metas 2018-2021: Percentual de realização de análise da qualidade da água, quanto aos coliformes totais de 0% em 2017 para 90% 2021; Redução dos óbitos por causas externa 

em 1% ao ano; 3. Vacinar crianças menores de um ano de idade. 

Indicadores: 1. Percentual de realização de análise da qualidade da água, quanto aos coliformes totais; 2. Número de óbitos por causas externa; 3. Número de crianças menores 

de um ano de idade vacinadas; 4. Número absoluto de incidência de AIDS em menores de 5 anos; e S. Percentual de notificação de acidentes do trabalho atendidos pelas UBS. 

AÇÕES  

N2 DA 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

TIPO 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 
METAS FÍSICAS 

AÇÃO (A/P) MEDIDA 

Garantir a promoção da saúde da população, através de ações capazes de eliminar, diminuir ou 2018 25% 

orevenir riscos à saúde, com foco na educação sanitária da população, no aprimoramento das 

fiscalizações, monitoramento e controle de produtos e serviços de interesse da saúde pública, 2019 

129 
Manutenção 	da 	Vigilância 

intervindo assim nos problemas sanitários que possam afetar a relação entre meio ambiente, A Atividades Mantidas % 
Sanitária 

produção e circulação de bens e prestação de serviços à sociedade, bem como assessorar a 2020 75% 

gestão da Secretaria Municipal de Saúde para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no 

Município. 2021 



N2 DA 

AÇÃO 
NOME DAAÇAO OBJETIVO 

TIPO 

(A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 

MEDIDA 

- 
METAS FISICAS 

2018 25% 

130 

Manutenção 	da 	Vigilância 

Epidemiologia 	e 	Controle 	de 

Doenças 

Conhecer os riscos e agravos à saúde da população para estabelecer o planejamento, execução e 

avaliação das ações de prevenção e promoção da saúde, controle e tratamento das doenças e 

preservação do meio ambiente, estabelecendo prioridades e medidas de proteção à saúde 

visando melhorar cada vez mais o nível de saúde da população. 

A Atividades Mantidas % 
2019 

75% 
2020 

2021 

131 

Manutenção 	da 	vigilancia 

Ambiental, 	Combate 	às 

Prevenir, controlar, e combater os fatores de risco de doenças endêmicas e de outros agravos a 

saúde decorrentes do ambiente. Identificar os riscos e divulgar as informações referentes aos A Atividades Mantidas % 

2018 25% 

2019 

75% 2020 
Endemias e Zoonóses fatores ambientais. 2021  

132 

Manutenção das atividades de 

Vigilancia 	HIV/ Aids, 	Hepatites 

Virais e outras IST'S 

Garantir e Ampliar o acesso da população ao diagnóstico, tratamento e à assistência, melhorando 

sua qualidade, no que se refere ao aprimoramento do sistema de vigilância epidem iológica das 

HIV/Aids/Hepatites Virais e outras ISTs, contribuindo assim para redução da morbimortatidade 

decorrente da causa específica. 

A Atividades Mantidas % 

2018 25% 

2019 

75% 2020 

2021 

2018 25% 

133 
Manutenção 	da 	Vigilância 	a 

Saúde do trabalhador 

Dimensionar os fatores que levam ao adoecimento da população, relacionados aos processos e 

ambientes de trabalho, com a finalidade de planejar ações de intervenções sobre esses aspectos 

de forma a eliminá-los ou controlá-los. 

A Atividades Mantidas % 
2019 

75% 

2021  

2020 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2- Alteração; 3 - Exclusão. 

'Ação 129— Alteração do Objetivo 

'Ação 133— Alteração do Objetivo 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Saúde Toda Hora (Urgência e Emergência) 

Objetivo: Ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna. 

Público Alvo: População em Geral 

Justificativa do Programa: O programa possibilitará ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergência nos serviços de 

saúde bem como prestar cuidado domiciliar com vista a redução dos atendimentos hospitalares e ou redução do período de permanência de pacientes internados, desta forma 

ampliando autonomia aos usuários. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde - FMS 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: Reduzir o número de óbitos hospitalar por acidente de 34,78% em 2016 para 21,82% em 2021, Redução de 11% ao ano. Ampliar o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência e Emergência - SAMU para 01 básico e 01 avançada; 

Indicadores: Número de óbitos hospitalares por acidentes 



AÇÕES  

N2  DA 

AÇÃO 

.. 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

TIPO 

 (A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 

MEDIDA 
METAS FISICAS 

137 
Manutenção da Unidade de 

Pronto Atendimento - UPA 

Manter e qualificar o atendimento do componente pré-hospitalar fixo da Rede de Atenção às 

Urgências e Emergências (RUE) 
A 

UPA Mantida/Pessoa 

Atendida 

2018 25% 

2019 

75% 

2021  

2020 

139 
Serviço Móvel de Resgate Pré- 

Hospitalar SAMU - 192 

Manter o atendimento pré-hospitalar de urgência, tanto em casos de traumas como em situações 

clínicas, prestando os cuidados de urgência apropriados ao estado de saúde do cidadão e, quando 

se fizer necessário, transportá-lo com segurança e com o acompanhamento de profissionais do 

sistema até a porta de entrada. 

A Serviço Mantido % 

2018 22% 

2019 

78% 2020 

2021 

141 Serviço de Atenção Domiciliar Reduzir a hospitalização e assegurar a continuidade do cuidado. A 
Serviço Mantido e 

Ampliado 
% 

2018 25% 

2019 
 

75% 

2021  

2020 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

'Ação 138 - Central de Regulação Médica das Urgências - Exclusão 

Ação 140 - Serviço de Pronto Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde - Exclusão 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Farma-SUS (Farmácia SUS) 

Objetivo: Garantir a execução da Política Municipal de Assistência Farmacêutica, contemplando um conjunto de ações terapêuticas voltadas à promoção, proteção e recuperação 

da saúde, por meio da regulamentação do acesso e uso racional dos medicamentos, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da 

população. 

Público Alvo: População em Geral 

Justificativa do Programa: Garantir medicamentos e insumos destinados ao tratamento precoce e adequado dos problemas mais comuns e/ou prioritários, passíveis de 

atendimento em nível básico, incluindo aqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos, além do grupo de medicamentos estratégicos repassados pelo 

Ministério da Saúde e dispensados nas Unidades Básica de Saúde, destinados à prevenção, ao diagnóstico, ao tratamento e ao controle de doenças e agravos de perfil endêmico, 

de risco endemiológico para a população, com importância epidemiológica, contemplados em programas estratégicos do Ministério da Saúde, tais como HV/AIDS, tuberculose, 

hanseníases, malária, leishmaniose, doença de chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional, tais como cólera, esquistossomose, filariose, influenza, 

meningite e tracoma. Estes medicamentos têm controle e tratamento definidos por meio de protocolos e normas estabelecidas. Participar também em caráter excepcional, e de 

forma solidária ao Estado e União na aquisição e dispensação de grupo de medicamentos e insumos do componente da Assistência farmacêutica especializada direcionados ao 

tratamento de doenças raras, de baixa prevalência ou de uso crônico prolongado com alto custo unitário, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas - PCDT, publicados pelo Ministério da Saúde - MS. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde - FMS 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: Promover ações para o uso racional de medicamentos até 2021. 

Indicadores: Número de ações realizadas 



AÇÕES  

N2 DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 

 (A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 

MEDIDA 

- 
METAS FISICAS 

142 
Componente 	Básico 	da 

Assistência Farmacêutica 
Garantir a dispensaço regular de insumos e medicamentos do componente básico. A Atividade mantida % 

2018 18% 

2019 

82% 

2021  

2020 

144 Medicamentos Judicializados2  Garantir o cumprimento de ordem juducial referente aos medicamentos. A Demanda atendida % 

2018 19% 

2019 

81% 

2021  

2020 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2- Alteração; 3 - exclusão. 

'Ação 143 - Componente do Especializado da Assistência Farmacêutica / Auto Custo - Exclusão. 

'Ação 144— Medicamentos Judicializados - Alteração do objetivo 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Participa SUS (Gestão Estratégica e Participativa) 

Objetivo: Reestruturação organizacional da Secretaria Municipal da Saúde, com melhorias no complexo produtivo de saúde, no processo de gestão, na qualificação e no acesso 

as ações e serviços de saúde ofertados a população usuária do SUS. 

Público Alvo: População em geral 

Justificativa do Programa: Faz-se necessário o fortalecimento das estruturas gerenciais de saúde do município de Parauapebas com vistas não só ao planejamento e 

programação, mas também a valorização do processo de supervisão das atividades desenvolvidas. Instrumentos de gestão como processos de acompanhamento, monitoramento 

e avaliação devem ser institucionalizados no cotidiano como reorientador das práticas de saúde . A Ouvidoria Municipal constitui-se num espaço estratégico e democrático de 

comunicação entre o cidadão e os gestores do Sistema Único de Saúde, relativos aos serviços prestados, visando fortalecer os mecanismos de participação social e qualificar a 

gestão participativa do Sistema Único de Saúde (SUS). É fundamental para a consolidação do SUS que o cidadão tenha um espaço para solicitar informações sobre as ações e 

serviços de saúde ou registrar sua sugestão, elogio, reclamação e denúncia, com resposta ágil e resolutiva à sua manifestação, visando a melhoria do atendimento prestado. A 

manutenção do serviço de Auditoria com a finalidade de aferir a preservação dos padrões estabelecidos e proceder ao levantamento de dados que permitam conhecer a 

qualidade, a quantidade, os custos e os gastos da atenção à saúde; avaliar os elementos componentes dos processos da instituição, serviço ou sistema auditado, objetivando a 

melhoria dos procedimentos, por meio da detecção de desvios dos padrões estabelecidos; avaliar a qualidade, a propriedade e a efetividade dos serviços de saúde prestados à 

população, com vista à melhoria progressiva da assistência à saúde; produzir informações para subsidiar o planejamento das ações que contribuam para o aperfeiçoamento do 

SUS municipal e para a satisfação do usuário. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde - FMS 

Horizonte Temporal: Contínuo 	 Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Metas 2018-2021: 1. Manter as atividades da gestão estratégica e particpativa do SUS 

Indicadores: Taxa de atingimento das metas físicas do programa 



AÇÕES  

N9  DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

TIPO 

(A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 

MEDIDA 
METAS FISICAS 

2018 20% 

147 
Manutenção do Nível Central da 

Gestão Estratégica 

Atuar em defesa da vida da população, coordenando e implementando políticas públicas de 

saúde, em observância aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. A Atividade mantida % 
2019 

80% 2020 

2021 

2018 20% 
Garantir a participação dos cidadãos no exercício do poder colocando a vontade social como fator 

148 
Manutenção do Controle Social 

em Saúde 

de avaliação para a criação de metas a serem alcançadas no âmbito da política municipal de 

saúde, com a finalidade de colaborar no processo de aconselhamento do órgão gestor da saúde, 
A Atividade mantida 

2019 

80% 2020 
apontando soluções que venham de encontro ao interesse da sociedade. 

2021 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2- Alteração; 3 - Exclusão. 

'Ação 149— Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Exclusão 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Investe-SUS (Investimento na Rede de Atenção) 

Objetivo: Promover condições de infraestrutura adequadas para o trabalho em saúde para melhorias de acesso e da qualidade nos estabelecimentos de saúde municipal. 

Público Alvo: População em geral 

Justificativa do Programa: A saúde hoje compreendida de forma mais abrangente, é um dos elementos, dentre outros, que aliado à educação, poderá favorecer a transformação 

de populações carentes. Assim o acesso à saúde de qualidade, terá rebatimento direto na melhoria da condição de vida de populações diversas, além de diminuir, com ações 

preventivas, gastos públicos inadequados. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde - FMS 

Horizonte Temporal: Temporário 	 Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalistico 

Metas 2018-2021: Contruir 10 estabelecimentos de saúde até 2021; 2 Impalntar o Centro de Zoonoses 

Indicadores: Número de estabelecimentos de saúde construidos; Centro do Zoonoses Implantado 

AÇÕES  

N2  DA 
AÇÃO 

NOME DA AÇÃO OBJETIVO 
TIPO 
(A/P) 

PRODUTO ESPERADO 
UNID. DE 
MEDIDA 

- 
METAS FÍSICAS 

150 Investimento em Saúde' 

Ampliar o acesso da população as ações e serviços de Saúde, bem como o funcionamento das 
unidades básicas de saúde do Complexo VS 10 e Cidade Jardim. Construção das Unidades Básicas 

de Saúde do Cidade Nova, Rio Verde. Cidade Jardim, Tropical, Nova Carajás e das unidades 
especializadas CAPS Ad. e CER. Aquisição de Veículos para programas de saúde itinerante 

P 
Rede de serviços em 

saúde ampliado 
Unid. 

2018 _______ 2 
2019 

7 2020 

2021 

151 
Implantação 	do 	Centro 	do 

Zoonoses 

Construir e implantação do Centro de Zoonoses como espaço de controle, estudo e prática de 

profissionais diversos, em parceria com universidades 
P 

Centro Zoonoses 

Implantado 
Unid. 

2018 - 
2019 

1 

2021  
2020 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

2Ação 150 - Alteração da redação do objetivo. 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por  Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Programa Municipal de Transferência Condicionada de Renda 

Objetivo: Proporcionar condiçoes para melhoria da qualidade de vida das familiares vulneráveis, visando sua á sua emancipação e autonomia por ações integradas das políticas 

públicas. 

Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade e risco social. 

Justificativa do Programa: Os programas de transferência de renda vem sendo cada vez mais utilizado no mundo, visando o enfrentamento dessa expressão da questão social 

Unidade Gestora: Secretatia Municcipal de Assistência Social 

Horizonte Temporal: 	Contínuo 	 Início: Junho/2019 	 Fim: 	Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1 - Atender 5.000 famílias em 2019, 8.000 famílias em 2020 e 8.000 famílias em 2021; 2 - Atender no mínimo 50% das famílias cadastradas. 

Indicadores: 1 - Número de famílias atendidas; 2 - % de famílias beneficiadas / total de cadastrados. 

AÇÕES  

CÓDIGO DA AÇÃO NOME DA AÇÃO OBJETIVO 
TIPO 

PRODUTO ESPERADO 
UNID. DE - 

METAS FISICAS 
(A/P)  MEDIDA  

152-A Gira Renda' 
Garantir o acesso a renda de pessoas em situação de extrema pobreza 

A 
Número de Famílias 

Unid. 
2019 5.000 

combatendo a transmissão intergeracional da pobreza. Atendidas 
2020 8.000 

2021 8.000 

Despesas 	com 	viagens, 	diárias, 	locomoção, 	hospedagem 	e 	alimentação, 

serviços postais, telefonia fixa e celular, aquisição e guarda de material de 2019 25% 

consumo e de expediente, aquisição/locação de imóveis, licenciamento e 

Manutenção do Programa 
seguro 	de 	veículos, 	manutenção 	e 	conservação 	de 	máquinas, 	peças 	e 

152-B Municipal de Transferência 
acessórios de veículos, combustíveis e lubrificantes, aluguéis, condomínios e 

A Manutenção Realizada Unid. 2020 

Condicionada de Renda' 
seguros relativos ao imóvel, locação de mão de obra, conservação, reforma e 

adaptação de imóveis que não envolvam alteração na estrutura, água, luz, gás 75% 
e outros serviços de utilidade pública, equipamentos de ar condicionado, de 

prevenção de incêndio, locação e aquisição de equipamentos e softwares de 2021 
informática, consultorias, despesas com pessoas físicas e jurídicas. 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

'Programa: Programa Municipal de Transferência Condicionada de Renda - Inclusão 

'Ação 152-A - Gira Renda - Inclusão 

'Ação 152-B - Manutenção do Programa Municipal de Transferência Condicionada de Renda - Inclusão 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Proteção Social Especial 

Objetivo: Prestar atendimento especializado a famílias eindivíduos 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 socio educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. 

Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva. 

Público Alvo: Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de violência física: psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração 

sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção; tráfico de pessoas; situação de rua e mendicância; abandono; 

vivência de trabalho infantil; discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia. 

Justificativa do Programa: Garantir a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme necessidades; contribuir para restaurar e 

preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários; contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família; contribuir para a 

reparação de danos e da incidência de violação de direitos e prevenir a reincidência de violações de direitos. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 

Horizonte Temporal: Contínuo 	 Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1. Ampliar a cobertura de serviços de Proteção Social Especial no Município até o ano de 2021; 2. Acompanhar em 100% as famílias em situação de 

direitos violados. 

Indicadores: 1. Quantidade de pessoas/famílias atendidas em 2021 dividido pela quantidade de pessoas/famílias atendidas em 2016; 2. Quantidade de famílias 

acompanhadas divido pela quantidade de famílias em situação de direitos violados. 



AÇÕES  

N2  DA - TIPO UNID. DE 

AÇÃO 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

 (A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

 MEDIDA  
METAS FISICAS 

1. Reimplantar e manter o CENTRO POP; 2. Implantar e manter o Programa Centro Dia; 3. 2018 26 
Programas de Proteção Social 

Contribuir com as ações referentes as datas de combates a diversas violações de direitos e 
Implantação e 2019 _______ 

161 Especial - Média 
datas especificas de lutas (mulher, idosos e outros); 4. Manter e ampliar os serviços do 

A manutenção % 
74 2020 

Complexidade' realizadas 
CREAS; S. Implantar e implementar novo CREAS. 2021 

1. Efetivar e potencializar as ações de enfrentamento do trabalho infantil no município de 

AEPETI - Ações estratégicas Parauapebas, por meio de articulações lntersetoriais, capacitações, seminários, conferencias, 2020 50 
Ações ampliadas e  

161-A do programa de erradicação entre outros. 2. Viabilizar e efetivar a utilização dos recursos federais. 3. potencializar o A % 
 

do trabalho infantil' serviço 	socioassistenciais 	existente. 	4. 	Ampliar 	agenda 	Intersetorial 	de 	erradicação 	do 
mantidas 

2021 50 
trabalho infantil 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

2Ação 161 - Alteração do objetivos 

'Ação 161-A - AEPETI Ações estratégicas do programa de erradicação do trabalho infantil - Inclusão 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Inclusão Produtiva 

Objetivo: 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. 

Público Alvo: Pessoas e famílias em situação de desemprego, ou risco e vulnerabilidade social do município de Parauapebas 

Justificativa do Programa: Contribuir na condição de autonomia dos usuários da Assistência Social. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: janeiro/2018 a dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1. Garantir a inserção de até 25%, por ano, dos usuários da rede Socioassistencial nas políticas de inclusão produtiva. 2. Garantira inserção/reinserção de 

trabalhadores ao mercado de trabalho, numa meta anual de até 60%. 

Indicadores: 1. Quantidade anual de usuários inseridos em programas de inclusão produtiva divido pela quantidade de usuários da rede Socioassistencial. Quantitativo de 

trabalhadores inseridos/rei nseridos no mercado de trabalho dividido pelo total de vagas ofertadas. 

AÇÕES  

N2 DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 

 (A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 
 MEDIDA  

METAS FISICAS 

169 
Programas 	de 	Inclusão 

Produtiva 

1. Implantar o centro de inclusão produtiva; 2. Implantar e manter os programas Inclusão 

Digital e ACESSUAS; 3. 	Firmar convênio 	para ampliar ações de empreendedorismo e 

economia solidária. 

A 
Programas 

implantados e 

mantidos 
% 

26% 
 

2018 1 

2019 30% 
2020 1 	- 

2021 

Revisão PPA - 2020-2021 
1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

3Ação 170— Sistema Nacional de Emprego - SINE- exclusão 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 

Objetivo: Possibilitar toda a infraestrutura necessária para execução dos projetos habitacionais, remunerar adequadamente o quadro de pessoal; promover aprimoramento 

contínuo por meio de capacitação e treinamento dos funcionários; fomentar a participação da comunidade na formulação e implantação de programas habitacionais e de 

infraestrutura, assim como no acompanhamento do Projeto de Trabalho Técnico Social. 

Público Alvo: Usuários dos serviços, servidores municipais, conselheiros do FMHIS e população em geral. 

Justificativa do Programa: Necessidade de oferecer as condições necessárias ao pleno funcionamento do FMHIS, visando a efetiva implementação das políticas públicas voltadas 

à Habitação de Interesse Social. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: janeiro/2018 a dezembro/2021 

Tipologia: Apoio Administrativo 

Metas 2018-2021: 1. Garantir suporte técnico ao desenvolvimento das ações e programas de habitação, conforme Política Nacional de Habitação; 2. Possibilitar processo de 

aprendizagem baseado em ações de educação formal; 3. Promover a participação da comunidade na formulação e implantação de programas habitacionais, de infraestrutura; 4. 

Realizar a Conferência Municipal de Habitação; S. Disponibilizar recursos materiais para o bom desempenho das ações do FMHIS e das atribuições dos conselheiros; 6. Apoiar a 

formação das lideranças comunitárias envolvidas nas questões habitacionais; 7. Promover o aperfeiçoamento dos serviços administrativos. 

Indicadores: 1. Unidade habitacional construídas ou adquiridas e/ou Lotes adquiridos; 2. Equipamentos públicos construídos e/ou infraestrutura e urbanização e Contrapartidas 

realizada; 3. Aluguéis sociais concedidos e Desapropriações Realizadas e; 4. Famílias atendidas; S. Projetos técnicos social realizados; 6. Projetos elaborados. 



AÇÕES ______ _______________  

N2  DA . TIPO UNID. DE 

AÇÃO 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

 (A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

 MEDIDA  
METAS FISICAS 

Melhoria 	Habitacional 	e Custear despesas com pessoal, contribuições, contratação por tempo determinado, vencimentos 
25 

 
2018 

2019 
 182 Integração 	Urbana 	de e vantagens fixas pessoal civil, obrigações patronais, estagiários, horas extras e despesas A 

Manutenção 
% 

2020 
Assentamentos Precários' variáveis pessoal civil. 

Realizada 75 

2021 

Realizar despesas com viagens, diárias, locomoção, hospedagem e alimentação, serviços postais, 2018 25 

telefonia 	fixa 	e 	celular, 	aquisição 	e 	guarda 	de 	material 	de 	consumo 	e 	de expediente, 

aquisição/locação de imóveis, licenciamento e seguro de veículos, manutenção e conservação de 

Gestão de Programas e Projetos máquinas, peças e acessórios de veículos, combustíveis e lubrificantes, aluguéis, condomínios e 
2019 

183 Habitacionais 	e 	Integração seguros relativos ao imóvel, locação de mão de obra, conservação, reforma e adaptação de A 
Manutenção 

% 

Urbana' imóveis que não envolvam alteração na estrutura, água, luz, gás e outros serviços de utilidade 
Realizada 

2020 75 
pública, equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, locação e aquisição de 

equipamentos e softwares de informática, consultorias, despesas com pessoas físicas e jurídicas, 

auxílio alimentação, auxílio transporte e obrigações tributárias e contributivas. 2021 

1. Possibilitar a realização da V e VI Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social; 2. 2018 42 
Manutenção 	do 	Conselho 

2019 Garantir a 	aquisição de 	materiais de 	limpeza, 	expediente, 	alimentação, 	manutenção de Manutenção 
184 Gestor 	de 	Habitação 	de A % 

2020 condicionador de ar, água, luz, 	telefone, aluguel, diárias, passagens, material permanente, Realizada 58 
interesse Social - CFGHIS 

2021 serviços de consultaria e outros relativos às atividades dos conselheiros. 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

3Ação 185— Capacitação e Treinamento - Exclusão 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Viver Melhor 

Objetivo: 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. 

Público Alvo: População de baixa renda residente do Município de Parauapebas 

Justificativa do Programa: A execução da Política Habitacional é imprescindível à redução do déficit habitacional e à melhoria da qualidade de vida da população de menor renda 

do Município de Parauapebas, visa, inclusive, à prevenção de situações de risco e à regularização fundiária de assentamentos precários e de ocupações irregulares consolidadas, O 

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS é responsável pelo gerenciamento dos recursos destinados à execução Política Habitacional, assim como pela produção 

e/ou aquisição de novas unidades habitacionais e requalificação de imóveis urbanos e rurais, realiza, igualmente, ações para melhorar as condições de habitabilidade, por meio da 

legitimação de posse de terrenos e casas construídas sem documentação, possibilitando às famílias a regularização do seu imóvel. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia; Finalístico 

Metas 2018-2021: 1. Construir ou adquirir novas unidades habitacionais para famílias que atendam aos critérios de Habitação de Interesse Social, dotadas de infraestrutura 

urbana e serviços essenciais; 2. Garantir a construção de equipamentos públicos, parte integrantes da matriz de responsabilidade dos programas habitacionais -  PMCMV; 3. 

Garantir a aquisição ou produção de lotes para os programas habitacionais; 4. Garantir aporte complementar para infraestrutura de urbanização nos programas habitacionais 

implantados (PMCMV); S. Garantir infraestrutura de urbanização nos programas habitacional municipal e desapropriação de áreas consideradas de interesse social; 6. Garantir 

financiamento para construção, ampliação e reforma de unidades habitacionais por meio do Kit material de construção; 7. Realizar as ações do Projeto de Técnico Social; 8. 

Garantir subsídio (aluguel social) às famílias realocadas em função dos projetos já aprovados; 9. Promover a legalização fundiária dos programas habitacionais de interesse social; 

10. Implantar a assistência técnica e gratuita de engenharia para construção, ampliação e reforma de unidades habitacionais; 11. Garantir financiamento para construção, 

ampliação e reforma de unidades habitacionais por meio do Cheque Moradia; 12. Promover a realização de projetos voltados para a área social nos programas habitacionais de 

interesse social implantados pelo Município; 13. Realizar diagnóstico e análise de dados e informações técnicas necessárias à adequação e avaliação do PLHIS. 

Indicadores: 1. Unidade habitacional construídas ou adquiridas e/ou Lotes adquiridos; 2. Equipamentos públicos construídos e/ou infraestrutura e urbanização e Contrapartidas 

realizada; 3. Aluguéis sociais concedidos e Desapropriações Realizadas e ; 4. Famílias atendidas; S. Projetos técnicos social realizados; 6. Projetos elaborados. 



AÇÕES  

N2  DA TIPO 

AÇÃO 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

(A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

MEDIDA 
METAS FÍSICAS 

1. Ofertar assitência técnica e social gratuita a população de baixa renda dos programas e 

projetos habitacionais sempre que necessário em atendimento a lei federal n 	11.888/2008; 2020 50 

Melhoria Habitacional e 
2. Realizar as ações de regulariazação fundiária e urbanística dos projetos habitacionais, tais Unidade habitacionais 

como: pagamento de taxas e emolumentos, elaboração de projeto urbanístico, levantamentoo e/ou Lotes 
186-A Integração Urbana de . 	 . 	. 	 . 	. 	. 	. P . % 

Assentamentos Precários 
topográficos, laudos de alinhamento, cadastramento socieconornicos e memoriais descritivos Urbanizados 

em atendimento a lei federal n 	13.465/17; adquiridos 

3. Ofertar em pecúnia e/ou material de construção, ampliação e reforma destinada a população 2021 50 

de baixa renda. 

1. Realizar as ações constantes do Projeto Técnico Social - PTS, obrigatório nos programas 

habitacionais vinculados ao PCMCMV e próprios do Município; 

2. Conceder aluguel social às famílias que residem em áreas destinadas à reurbanização e de 

reassentamento ou que sejam afetadas por obras de infraestrutura, conforme lei municipal n 

4.532/2013; 

3. Produzir unidades habitacionais e/ou lotes urbanizados dotados de infraestrutura urbana e 
2020 50 

serviços essenciais, para atender as famílias que se enquadrem nos critérios de Habitação de 

lntesse Social, mediante alienação fiduciária (onerosa ou gratuita); 

4. Produzir Equipamentos Públicos, tais como: centro de desenvolvimento comunitário, escolas 
Equipamento publico 

de Ensino Infantil e fundamental, unidade básica de saúde, centro de referência da assitência 
construido e/ou 

Gestão de Programas e Projetos social, praças e playground integrantes dos projetos habitacionais, como recursos próprios ou do 

186-8 Habitacionais e Integração Governo Federal (PMCMV - FAR, FDS ou OGU), assim como obras de infraestrutura e P 
infraestrutura e 

.. % 

Urbana' 
-. 

 

urbanização nos progrmas habitacionais; 
urbanização realizada 

e contrapartida 
S. Participar na cooperação técnica-financeira dos projetos financiados com recursos da União, 

finaceira realizada. 
do Estado, entre outros, disponibilizando aporte complementar; 

6. Elaborar 	projetos técnicos, 	pesquisa 	de 	campo socioecoriômico, 	relatórios situacionais, 

produção e compilação de dados, como suporte técnico, operacional e avaliação na atualização 

do Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS; 
2021 50 

7. Realizar desapropriação de áreas a fim de implantar programas e projetos habitacionais para a 

população de baixa renda; 

8. Fomentar a participação das organizações da sociedade civil no desenvolvimento de ações de 

interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 

estabelecidos em planos de trabalho, em atendimento a Lei n° 13.019/2014. 



N9 DA 1 TIPO UNID. DE 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 1 PRODUTO ESPERADO 1 METAS FISICAS 1 

AÇÃO 
1 	

(A/P) MEDIDA 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - exclusão. 

'Ação 186 A - Melhoria habitacional e Integração Urbana de Assentamentos Precários - Inclusão 

'Ação 186 B - Gestão de Programas e Projetos Habitacionais e Integração Urbana - Inclusão 

'Ação 186— Construção e/ou aquisição de Unidades Habitacionais e Lotes Urbanizados - Exclusão 

'Ação 187— Construção de Equipamentos Públicos, lnfraestrutura e Urbanização nos Programas Habitacionais - Exclusão 

'Ação 188 — Ações Habitacionais Complementares- Exclusão 

'Ação 189— Financiamento Habitacional - Exclusão 

'Ação 190 - Projeto Técnico Social - PTS - Exclusão 

3Ação 191— Regularização fundiária de Habitação de Interesse Social - Exclusão 

'Ação 192— Assistência Técnica e Gratuita de Engenharia - Exclusão 

3Ação 193 - Cheque Moradia - Exclusão 

'Ação 194— Projetos habitacionais de Interesse Social e Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS - Exclusão 

'Ação 194 - A - Energia Fotovoltaica para atender a população de baixa renda - Exclusão 

Observação: As ações de 186 a 194 foram incorporadas rias ações 186-A e 186-B. 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão - SEMSI 

Objetivo: Manutenção das atividades da SEMSI. 

Público Alvo: Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão 

Justificativa do Programa: Planejamento das operacionalidades das políticas de segurança no âmbito do município, com vista a redução da criminalidade, viabilizando o 

entrosamento com o poder público municipal com os Órgãos de segurança de outros níveis federativos; Auxiliar na obtenção de linhas de crédito específica para programas 

voltados a segurança; Formular e aplicar políticas, sistemas e serviços de inteligência e atuar de forma pro ativa com finalidade de coibir ações delituosas. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão - SEMSI 

Horizonte Temporal: Contínuo 	 Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Apoio Administrativo 

Metas 2018-2021: 1. Cumprir no mínimo 70% das metas/indicadores dos demais programas dessa secretaria relativos a 2018; 2. Cumprir no mínimo 85% das 

metas/indicadores dos demais programas dessa secretaria no período de 2019 a 2021. 

Indicadores: 1. Taxa de cumprimento dos demais programas relativo a 2018; 2. Taxa de cumprimento dos demais programas relativos a 2019-2021. 



AÇÕES  

N2 DA TIPO PRODUTO UNID. DE - 
AÇÃO 

NOME DA AÇAO OBJETIVO 
(A/P) ESPERADO MEDIDA  

METAS FISICAS 

Despesas com pessoal, contribuições, contratação por tempo determinado, vencimentos e 
2018 25% 

2019 218 
Manutenção de Pessoal da 

vantagens fixas pessoal civil, obrigações patronais, estagiários, despesas variáveis pessoal civil, A 
Manutenção 

% 
2020 SEMSI 

horas extras. 
Realizada 75% 

2021  

Despesas com viagens, diárias, locomoção, hospedagem e alimentação, serviços postais, telefonia 2018 25% 

fixa e celular, aquisição e guarda de material de consumo e de expediente, aquisição/locação de  

imóveis, licenciamento e seguro de veículos, manutenção e conservação de máquinas, peças e 

acessórios de veículos, combustíveis e lubrificantes, aluguéis, condomínios e seguros relativos ao 2019 

219 Manutenção da SEMSI imóvel, locação de mão de obra, conservação, reforma e adaptação de imóveis que não envolvam A 
Manutenção 

% 
alteração na estrutura, água, luz, gás e outros serviços de utilidade pública, equipamentos de ar 

Realizada 

2020 75% 
condicionado, de prevenção de incêndio, locação e aquisição de equipamentos e softwares de 

informática, consultorias, despesas com pessoas físicas e jurídicas, auxílio alimentação, auxílio 

transporte, obrigações tributárias e contributivas. 2021 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

2Programa: Alteração da justificativa 

3Ação 218-A - Guarda Mirim - Exclusão 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Gestão Administrativa do Centro De Controle Operacional 

Objetivo: Intensificar meios para prevenção e controle das diversas situações em trânsito e violência, através de modelos de melhorias para área de segurança pública, com vistas 

à vigilância para proteção do patrimônio público e do cidadão através da modernização dos equipamentos, realização de manutenções preventivas, ampliação das áreas urbanas 

videomonitoradas, aumento na capacidade de armazenamento das imagens, objetivando arguir com evidências os orgãos de segurança pública reduzindo a impunibilidade e 

insegurança dos cidadãos,dessa forma coibindo as ações ilícitas ao patrimônio publico e a população. O Centro, também possuí função de integrar os esforços dos orgãos de 

segurança Federal e Estadual, através da formalização de parcerias, permitindo o fluxo e o acesso de informações nos bancos de dados do mesmos, além da imputação de 

penalidades á transgressores da lei. 

Público Alvo: População em Geral 

Justificativa do Programa: O sistema de videomonitoramento está proporcionando o aumento da capacidade de vigilância, tornando-se um eficiente instrumento de apoio no 

patrulhamento e resolução de crimes e acidentes, através da consulta de imagens na central de armazenamento, premitindo dessa forma, a identificação e posteriormente a 

prisão de criminosos e infratores. Observa-se que nos locais onde estão instaladas as câmeras de segurança os atos criminosos sofrem redução colaborando para o aumento da 

sensação de segurança da população,  além de auxiliar no comportamento das instituições públicas de segurança. Nota-se ainda que as câmeras instaladas em pontos estratégicos, 

também inibem a prática de condutas que, as vezes, causam acidentes e podem tirar vidas. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico. 

Metas 2018-2021: 1. Manter operante 100% das câmeras do centro de operações; 2. Atender 70% das demandas da gravações/imagens solicitadas dentro do prazo; 3. Realizar 

mensalmente levantamento quantitativo de ocorrências. 

Indicadores: 1. Quantitativo de câmeras em funcionamento e manutenção; 2. abrangência da área de cobertura das câmeras; 3.Comparativo da quantidade de ocorrências 

registradas do mês atual e o mesmo período do ano anterior. 



AÇÕES  

N9  DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 

(A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNtO. DE 

MEDIDA 

- 
METAS FISICAS 

220 Manutenção de Pessoal do CCO 

Despesas com pessoal, contribuições, contratação por tempo determinado, vencimentos e 

vantagens fixas pessoal civil, obrigações patronais, estagiários, despesas variáveis pessoal civil, 

horas extras. 
A 

Manutenção 

Realizada 
% 

2018 25% 

2019 
 

75% 2020 

2021  

Despesas com viagens, diárias, locomoção, hospedagem e alimentação, serviços postais, telefonia 2018 25% 

fixa e celular, aquisição e guarda de material de consumo e de expediente, aquisição/locação de 

imóveis, licenciamento e seguro de veículos, manutenção e conservação de máquinas, peças e 2019 

221 Manutenção do CCO 
acessórios de veículos, combustíveis e lubrificantes, aluguéis, condomínios e seguros relativos ao 

imóvel, locação de mão de obra, conservação, reforma e adaptação de imóveis que não 
A 

Manutenção 

Realizada 

envolvam 	alteração 	na 	estrutura, 	água, 	luz, 	gás 	e 	outros 	serviços 	de 	utilidade 	pública, 2020 75% 

equipamentos 	de 	ar 	condicionado, 	de 	prevenção 	de 	incêndio, 	locação 	e 	aquisição 	de 

equipamentos e softwares de informática, consultorias, despesas com pessoas físicas e jurídicas. 2021 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2- Alteração; 3- Exclusão. 

2Programa: Alteração do objetivo, justificativa modificado, metas e indicadores 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Sinalização e Fiscalização do Trânsito e Transporte do Município de Parauapebas 

Objetivo: 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. 

Público Alvo: População em geral e empresas usuárias do sistema de transportes publico municipal 

Justificativa do Programa: Necessidade de manutenção e de implantação de projetos de politicas de segurança no trânsito com soluções imediata para diminuição dos índices 

de acidentes, oferecendo condições de mobilidade e acessibilidade universal proporcionando conforto e bem estar aos usuários. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico. 

Metas 2018-2021: 1. Cobrir 70% da cidade com semáforos, radares, sinalização horizontal e vertical; 2. Diminuição de 50% do índice de acidentes no trânsito em relação ao 

mesmo período do ano anterior; 3. Implantar 12.000 m2  de sinalização vertical; 4. Implantar 30.000 m2  de sinalização horizontal; 5. Implantar modernização semafórica em 10 

cruzamentos; 6. Implantar 2 lombadas eletrônicas. 

Indicadores: 1. Percentual da cidade coberta com semáforos, radar e sinalização; 2. Total de acidentes no trânsito em relação ao total ocorrido no mesmo período do ano 

anterior; 3. Quantitativo em (m2) da sinalização vertical implantadas; 4. Quantitativo em (m2) da sinalização horizontal implantadas; S. Modernização de semáforos em 

cruzamentos realizados; 6. Quantidade de lombadas eletrônicas instaladas. 



AÇÕES  

No DA 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 
METAS FÍSICAS 

AÇÃO  (A/P) MEDIDA 

Ações de melhoria que contemplem a acessibilidade universal priorizando a 
2018 27% 

2019 
Sinalização semafórica, 

melhoria na qualidade de vida, a inclusão social, bem como facilitar o acesso às 
222 horizontal e vertical do A/P Garantir a Sinalização semafórica, % 

2020 Município de Parauapebas  
oportunidades da cidade, abrangendo infraestrutura da circulação motorizada 

horizontal e vertical. 73% 
e nao motorizada, 

2021 

Realizar ações fiscalizatórias, 2018 25%  
Fiscalização do Trânsito e Garantir o cumprimento 	integral 	e 	eficácia 	das 	normas 	legais, 	também 

promovendo a redução dos índices 2019  

2020 222-A Transporte do Município de desempenha ação educadora, por meio da orientação e da conscientização de A 

Parauapebas 1  pedestres e condutores de veículos nas vias públicas, 
de acidentes de trânsito e de 

condutores e veículos irregulares. 2021 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

2Programa: Alteração do objetivo, metas e indicadores e nome do programa de: Sinalização e Fiscalização do Transito do Município de Parauapebas, para: 

Sinalização e Fiscalização do Trânsito e Transporte do Município de Parauapebas modificados 

2Ação 222 - Alteração do nome e produto esperado 

222-A - Fiscalização do Trânsito e Transporte do Município de Parauapebas - Inclusão 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Gestão do Sistema de Trânsito e Transporte. 

Objetivo: Realizar a manutenção do DMTT e garantir a prestação contínua dos serviços aos municípes no que se refere a mobilidade urbana, educação para o trânsito e 

transporte, sinalização e fiscalização. 

Público Alvo: DMTT e a população em geral. 

Justificativa do Programa: Articular políticas de educação, conscientização e segurança no trânsito com soluções imediatas para a redução dos índices de acidentes, 

oferecendo condições de mobilidade e acessibilidade universal promovendo a utilização adequada e satisfatória aos usuários dos serviços de transporte público coletivo e 

individual. Realizar o cadastramento, organização, regulamentação e fiscalização dos operadores das modalidades de transporte componetes do Sistema de Transporte Público 

Municipal, visando garantir a mobilidade urbana conforme preconiza a Lei Federal 12.587/12, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, como 

também, regulamentar junto ao Executivo os serviços de transporte que não estão atualmente contemplados na Legislação Municipal, criar o Conselho Municipal de Trânsito e 

Transporte e o Fundo Municipal do Município de Parauapebas. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão 

Horizonte Temporal: Contínuo 	 Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1. Diminuir o índice de acidentes no trânsito; 2. Realizar as campanhas educativas de Trânsito e Transporte; 3. Realizar Fiscalização a fim coibir o 

descumprimento às infrações de trânsito e transporte; 4. Criar o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte; S. Criar o fundo Municipal de Trânsito e Transporte; 6. Solicitar 

junto ao Executivo discussão e elaboração de leis, decretos ou regulamentos sobre o transporte de grandes cargas na zona urbana e passageiros na zona rural que estão 

alheias à Lei Municipal n 4.551/13; 7. Atender 70% das escolas do município de Parauapebas; 8. Reduzir 50% do índice de acidentes no trânsito em comparação com o mesmo 

período do ano anterior; 9. Realizar 08 campanhas/ano de Educação no Trânsito nas escolas e demais instituições; 10. Atender 70% das escolas do município de Parauapebas; 

11. Reduzir 50% do índice de acidentes no trânsito em comparação com o mesmo período do ano anterior; 12. Realizar 08 campanhas/ano de Educação no Trânsito nas escolas 

e demais instituições. 

Indicadores: 1. Número de acidentes no ano/número de acidentes no mesmo período no ano anterior; 2. Quantitativo de campanhas realizadas; 3. Quantitativo das 

fiscalizações realizadas em comparação ao mesmo período do ano anterior; 4. Ações para criação do Conselho; S. Ações para criação do Fundo Municipal; 6. Percentual de 

veículos, pessoas físicas e jurídicas operadoras das Modalidades de Transporte cadastradas; 7. Percentual dos cadastros existentes em relação ao mesmo período do ano 

anterior; 8. Percentual das escolas atendidas com ações educativas para o trânsito; 9. Quantidade de campanhas realizadas em relação ao mesmo período do ano anterior. 



AÇÕES  

N9  DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

TIPO 

(A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 

MEDIDA 

- 
METAS FISICAS 

2018 25% 

223 
Manutenção de Pessoal Do 

DM11 

Despesas com pessoal, contribuições, contratação por tempo determinado, 
 

vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, obrigações patronais, estagiários, 

despesas variáveis pessoal civil, horas extras. 

A Manutenção Realizada % 2019 

2020 

2021  

Despesas 	com 	viagens, 	diárias, 	locomoção, 	hospedagem 	e 	alimentação, 

serviços postais, telefonia fixa e celular, aquisição e guarda de material de 2018 25/o 

consumo e de expediente, aquisição/locação de imóveis, licenciamento e 

seguro 	de 	veículos, 	manutenção 	e 	conservação 	de 	máquinas, 	peças 	e 

acessórios de veículos, combustíveis e lubrificantes, aluguéis, condomínios e 
2019 

224 Manutenção do DMTT seguros relativos ao imóvel, locação de mão de obra, conservação, reforma e A Manutenção Realizada 

adaptação de imóveis que não envolvam alteração na estrutura, água, luz, gás 

e outros serviços de utilidade pública, equipamentos de ar condicionado, de 
2020 75% 

prevenção de incêndio, locação e aquisição de equipamentos e softwares de 

informática, consultorias, despesas com 	pessoas físicas e jurídicas, auxílio 

alimentação, auxílio transporte, obrigações tributárias e contributivas. 
2021 



Implementar todas as modalidades de Transporte regulamentadas pela Lei 

Municipal n 	4.551/2013, cadastrando, regularizando e fiscalizando todos os 
Solicitar junto ao Executivo discussão 2020 50% 

veículos que operam o serviço autorizado nas vias e logradouros públicos no 
e elaboração de leis, decretos ou 

Controle do Sistema de Trânsito regulamentos sobre o transporte de 
224-A 

e Transporte 1  município 	de 	Parauapebas, 	oferecendo 	prioritariamente 	a 	garantia 	de A 
grandes cargas na zona urbana e 

% 
acessibilidade, conforto, segurança e higiene aos usuários, além de promover 

junto ao Executivo municipal a regulamentação de serviços de transporte que 
passageiros na zona rural que estão 2021 50% 
alheias à Lei Municipal n 	4.551/13. 

não estão contemplados na Legislação de Transporte Municipal. 

Promover, implementar e desenvolver ações de educação e conscientização 

no trânsito por meio blitz educativas, abordagens aos condutores em vias 2020 50% 

Educação para o Trânsito e 
públicas, panfletagens, campanhas educativas e projetos/atividades lúdicas. Realizar campanhas de 

224-B 
Transporte 

Realizar ações educativas próximo às áreas escolares, além de desenvolver A conscientização do trânsito e % 

ações ligadas à prevenção de acidentes de trânsito junto à comunidade escolar transporte. 

e geral, proporcionando um ambiente de reflexão acerca do comportamento 

humano no trânsito e facilitar o processo de autoanálise dos participantes. 
2021 50% 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

'Programa: Alteração do objetivo, justificativa, metas e indicadores e nome do programa de: Gestão Administrativa DMTT, para: Gestão do Sistema de Trânsito e 

Transporte 

'Ação 224-A - Controle do Sistema de Trânsito e Transporte - Inclusão 

'224-13 - Educação para o Trânsito e Transporte - Inclusão 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Proteção e Desenvolvimento Social. 

Objetivo: A manutenção administrativa e estrutural, qualificação profissional e a valorização do servidor da Guarda Municipal, para garantir a expansão das ações de 

prevenção à violência e criminalidade nos bens, serviços e instalações públicas municipais, visando a proteção sistêmica da população, garantindo desenvolvimento social e 

melhor qualidade de vida aos munícipes. 

Público Alvo: Guarda Municipal e população em geral 

Justificativa do Programa: Proporcionar a realização da gestão administrativa da Guarda Municipal, viabilizando a realização de capacitação profissional dos servidores, 

buscando garantir a elevação contínua da qualidade dos serviços prestados a população e a valorização do servidor quanto agente de operador da segurança pública e 

patrimonial. As ações desenvolvidas neste programa visam a intensificação das atividades que são desenvolvidas pela Guarda Municipal de Parauapebas, intensificando a 

aproximação com a sociedade através dos trabalhos realizados pelos Grupamentos de Ronda Comunitária Escolar, Canil, Banda de Música e o projeto Guarda Mirim/Anjos da 

Guarda, onde estas ações tem como intuito garantir a sensação de segurança bem como a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, conforme dispõe a lei. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1. Promover cursos de capacitação referentes a prevenção e enfrentamento da criminalidade na promoção da cultura de paz; 2. Realizar manutenção 

administrativa da Guarda Municipal; 3. Promover o curso de capacitação para manuseio de armamento munição e tiro para todo o efetivo da GMP; 4. Estruturara Base da 

Guarda Municipal; S. Conceder adicional de Risco de Morte aos servidores da Guarda Municipal; 6. Ampliar a atuação dada a população pela guarda municipal em 20%, em 

relação ao ano anterior; 7. Implantar a Ronda Patrulha Maria da Penha; 8. Promover o aumento de 20% das palestras dadas pela Guarda Municipal, em relação ao ano 

anterior; 9. Estruturar o Canil da Guarda Municipal de Parauapebas; 10. Contribuir para a diminuição do índice de violência e criminalidade nas escolas e logradouros públicos 

atendidos pela Guarda Municipal. 

Indicadores: 1. Índice de serviços executados ano atual/Índice de serviços executados ano anterior; 2. Realização de convênio com a Policia Federal; 3. Realização de 8 cursos 

de capacitação do efetivo da Guarda Municipal; 4. Realizar a Manutenção administrativa da GMP; S. Aprovação do adicional de risco de morte aos servidores da GMP. 



AÇÕES  

Ne DA .. 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

TIPO 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 
METAS FÍSICAS 

AÇÃO (A/P) MEDIDA 

2018 25% 

Manutenção de Pessoal da 
Despesas com pessoal, contribuições, contratação por tempo determinado, 

2019 
225 vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, obrigações patronais, estagiários, A Manutenção Realizada % 

2020 _______ 
GUARDA MUNICIPAL 

despesas variáveis pessoal civil, horas extras. 75% 

2021 

Despesas 	com 	viagens, 	diárias, 	locomoção, 	hospedagem 	e 	alimentação, 2018 27% 

2019 Manutenção da GUARDA serviços postais, telefonia fixa e celular, aquisição e guarda de material de 
226 

MUNICIPAL consumo e de expediente, aquisição/locação de imóveis, licenciamento e 
A Manutenção Realizada % 

73% 2020 
seguro de veículos, manutenção e conservação de máquinas, peças e 2021 

Garantir a manutenção dos programas e a expansão das ações de prevenção à 
Redução das ocorrências de 25%  2020 

226-A Prevenção e Integração A violência e danos ao patrimônio % 
violência e criminalidade nos bens, serviços e instalações públicas municipais. 

público. 2021 25% 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

2Programa: Alteração objetivos, metas e indicadores e nome do programa de: Gestão Administrativa da GMP, para: Proteção e Desenvolvimento Social 

'226-A - Prevenção e Integração - Inclusão 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Gestão Administrativa do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC 

Objetivo: Promover o atendimento integrado que reúna diversos órgãos prestador de serviços de natureza pública, em único local de forma articulada para oferecer ao cidadão 

atendimento diferenciado e de qualidade, além da grantia da elevação do número de serviços públicos com qualidade, facilidade no acesso aos serviços, atendimento cortês e 

ágil, aumento do nível de satisfação dos seus usuários, redução da burocracia e fortalecimento da cidadania. 

Público Alvo: População em Geral 

Justificativa do Programa: O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) de Parauapebas é referência como instrumento de cidadania e qualidade dos serviços públicos, 

mantendo parcerias públicas e convênios com outros entes da federação para oferecer serviços de recebimento, processamento, gerenciamento dos pedidos de informação e 

emissão de documentos pessoais que são fundamentais para o exercício e garantia de direitos a cidadania. Aumentar a quantidade de atendimentos, proporcionalmente ao 

crescimento da demanda da população por emissão de RGs, Carteiras de Trabalho, Junta de Serviço Militar e serviços de emissão de documentos realizados pela internet. 

Conseguir agregar ao SAC serviços de emissões de documentos típicos de outros órgãos da esfera municipal, estadual e federal, que são de interesse e necessidade pública. 

Implantar o SAC Móvel, para atendimento de cidadãos em situação preferencial, impossibilitados de comparecer ao SAC para emissão de documentos. Implantar O SAC em 

ação para atender a demanda extra de emissões de documentos em determinados pontos da cidade e zona rural. Implantar o SAC - Nas Escolas, cuja finalidade é de promoção 

da cidadania por meio de um serviço móvel acessível, que irá às escolas, realizar a emissão do primeiro RG, a estudantes da rede pública municipal de ensino, 

preferencialmente com idade a partir de 6 anos. Manter-se atualizados e informados sobre a opinião pública a respeito dos serviços e atendimentos realizados no SAC, com o 

objetivo de elevar o nível de satisfação da população do município e regiões circunvizinhas. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão 

Horizonte Temporal: Contínuo 	 Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico. 

Metas 2018-2021: 1. Elevar o número de atendimentos e de serviços públicos ofertados no SAC, promover acessibilidade ao cidadão impossibilitado de comparecer ao SAC para 

emissão de documentos; 2.Realizar pesquisa de satisfação. 

Indicadores: 1.Quantidade de serviços ofertados ao público atualmente/serviços ofertados no ano anterior. 2. Quantidade de atendimentos realizados atualmente/quantidade 

no ano anterior; 3. Qualidade do atendimento/Percentual da pesquisa de analise de satisfação do serviço 4. Implantação de projetos de atendimentos específicos para a 

população que depende de atendimento preferencial ou residencial para emissão de documentos. 



AÇÕES  

N2 DA TIPO UNID. DE 
AÇÃO 

NOME DA AÇAO OBJETIVO 
(A/P) 

PRODUTO ESPERADO 
MEDIDA 

METAS FISICAS 

Despesas com pessoal, contribuições, contratação por tempo determinado, vencimentos 
25% 

 
2018 

2019 
227 Manutenção de Pessoal do SAC e vantagens fixas pessoal civil, obrigações patronais, estagiários, despesas variáveis A Manutenção Realizada % 

2020 
pessoal civil, horas extras. 

75% 

2021  

Despesas com viagens, diárias, locomoção, hospedagem e alimentação, serviços postais, 2018 25% 

telefonia fixa e celular, aquisição e guarda de material de consumo e de expediente,  

aquisição/locação de 	imóveis, 	licenciamento 	e seguro 	de veículos, 	manutenção e 

conservação de máquinas, peças e acessórios de veículos, combustíveis e lubrificantes, 2019 

aluguéis, 	condomínios 	e 	seguros 	relativos 	ao 	imóvel, 	locação 	de 	mão 	de 	obra, 
228 Manutenção do SAC A Manutenção Realizada 

conservação, reforma e adaptação de imóveis que não envolvam alteração na estrutura, 

água, luz, gás e outros serviços de utilidade pública, equipamentos de ar condicionado, 2020 75% 
de prevenção de incêndio, locação e aquisição de equipamentos e softwares de 

informática, consultorias, despesas com pessoas físicas e jurídicas, auxílio alimentação, 

auxílio transporte, obrigações tributárias e contributivas. 2021 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2- Alteração; 3 - Exclusão. 

'Programa: Alteração do objetivo, justificativa, metas e indicadores 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Apoio de cooperação técnica e administrativa. 

Objetivo: Apoio administrativo á órgãos e instituições das esferas Estadual e Federal. 

Público Alvo: População em geral 

Justificativa cio Programa: Promover o apoio administrativo aos órgãos e instituições das esferas Estadual e Federal, através de celebração de Termo de Cooperação 

Técnica/Convênio, visando a manutenção e aperfeiçoamento dos serviços ofertados pelos orgãos conveniados, e desta forma, assegurar maior agilidade e eficiência no suporte 

dos serviços ofertados aos municípes. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão 

Horizonte Temporal: Contínuo 	 Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Apoio Administrativo 

Metas 2018-2021: 1. Aumentar o quantitativo de serviços ofertados; 2. Aumentar o nível de satisfação de atendimento da população; 3. Quantificar os índices de violência; 4. 

Elaborar mapa de violência do município; 

Indicadores: 1. Levantamento bimestral dos atendimentos realizados; 2.Relatório das atividades desenvolvidas em 2020-2021. 

AÇÕES  

N2 DA 

AÇÃO 

- 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 

 (A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 

MEDIDA 

- 
METAS FISICAS 

229 

Manutenção de Pessoal 

Programa de Apoio de 

Cooperação Técnica e 

Administrativa 2  

Despesas com pessoal, contribuições, contratação por tempo determinado, 

vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, obrigações patronais, estagiários, 

despesas variáveis pessoal civil, horas extras. 

A Manutenção Realizada % 

2018 25% 

2019 

75% 2020 

 2021  

230 

Manutenção Programa de 

Apoio de Cooperação Técnica e 

Administrativa 2 

Manutenção da operacionalização administrativa, bem como demais despesas 

relacionadas. 

25% 
 

A Manutenção Realizada 

2018 

2019 
75% 

2021  

2020 _ 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

2Programa: Alteração do objetivo, justificativa, metas e indicadores e nome do programa de: Gestão Administrativa do IML, para: Apoio de cooperação técnica e 

administrativa 

2229 - Alteração do nome, objetivo e produto esperado 

2230 - Alteração do nome, objetivo e produto esperado 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Plano Municipal de Segurança Publica, Integrada e Cidadã. 

Objetivo: Produzir pesquisa social aplicada destinada a reformular o marco teórico-conceitual e elaborar protocolo, com enfoque tático-operacional, dos Gabinetes de Gestão 

Integradas Municipais (GGIM), com objetivo de qualificar e aperfeiçoar o seu funcionamento como instância de gestão integrada de políticas públicas de segurança desde o 

poder local, a partir da realização de visitas "in loco", entrevistas em profundidade, análises documentais em fontes secundárias, análises quantitativas em cinco boas práticas 

nessa área, aléni da sistematização de estudos técnicos previamente empreendidos sobre essa temática, no município de Parauapebas, Estado do Pará. 

Público Alvo: População em geral e guardas municipais 

Justificativa do Programa: Elaborar Plano com objetivo de reunir um conjunto de ações para aperfeiçoamento do sistema de segurança pública, através de propostas que 

integrem políticas de segurança, sociais e ações comunitária, afim de reduzir os índices de criminalidade dentro do município, a partir do levantamento quantitativo dos crimes 

de maior ocorrência, realizado através da integração, coordenação e cooperação dos dados e informações entre as entidades de segurança pública e patrimonial em todas as 

esferas da federação, por meio de operações conjuntas definir diretrizes prioritariamente na redução da violência contra mulher e o feminicídio, homicídio dolosos e combate 

integrado do crime organizado. Promover o fortalecimento do sistema de videomonitoramento, através da ampliação da áreas com cobertura de câmeras, especialmente nas 

que possuem maior recorrência em infrações/delitos, e para prevenir a impunibilidade, criar fluxo constante e eficaz de comunicação com os orgãos de segurança responsáveis 

pelas medidas administrativas. Também, deve constar em sua ação programas de capacitação e desenvolvimento social para qualificação técnico-operacional dos profissionais 

diretamente envolvidos, visando o atendimento humanizado e profissionalismo para atendimentos das metas estabelecidas no plano. 



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão - SEMSI 

Horizonte Temporal: Temporário 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: Aprovar o Plano Estratégico de Segurança Cidadã. 

Indicadores: Tempo de aprovação do Plano Estratégico Segurança Cidadã. 

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019 

AÇÕES  

N2  DA 

AÇÃO 

- 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

TIPO 

 (A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 

 MEDIDA 

- 
METAS FISICAS 

231 
Elaboração do Plano Municipal 

de Segurança Publica 

1. Elaboração do Plano Estratégico de Segurança Cidadã (PESC); 2. Plano Diretor de 

Segurança Pública para Guarda Municipal (PDSPGM) 

Plano de Segurança 

Elaborado 

2018 1 
2019 

1 	100% 2020 

1  2021 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

2Programa: Alteração do objetivo, justificativa e meta 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Plano de Mobilidade Urbana 

Objetivo: Construir o PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE PARAUAPEBAS para assegurar a mobilidade urbana sustentável, orientada para o bem estar da população e o 

desenvolvimento e integração do sistema viário. 

Público Alvo: População em geral, pessoas fisicas e jurídicas, operadoras do sistema de trânsito e transporte e Polos Geradores de Tráfego (PGTs) do município. 

Justificativa do Programa: O Programa Mobilidade Urbana é o resultado de um conjunto de políticas atinentes à circulação de pessoas e cargas, infraestrutura de 

transporte, acessibilidade e trânsito que visa proporcionar o acesso amplo e equânime ao espaço urbano, propondo ações socialmente inclusivas e ambientalmente 

sustentáveis que viabilizem a convivência urbana coletiva. Desta forma, no Plano trabalha-se com duas temáticas importantes: a Mobilidade Urbana e o Trânsito, enquanto a 

Acessibilidade surge como conceito transversal que permeia o planejamento e compõe as ações que buscam a mudança do paradigma de mobilidade mais adequada à 

configuração físico-territorial do espaço urbano. No tocante ao Trânsito, temos como base as soluções de engenharia, educação e a fiscalização. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão - SEMSI 

Horizonte Temporal: Temporário 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1. Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana; 

Indicadores: 1. Tempo de Aprovação do Plano. 



AÇÕES 

N2 DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 

(A/P) 

PRODUTO 

ESPERADO 

UNID. DE 

MEDIDA 
METAS FISICAS 

Desenvolver atividades no âmbito do Plano de Mobilidade Urbana que deverá conter produtos 

resultantes que apresentem os resultados do trabalho realizado. Desde a elaboração do Plano de 
2018 40% 

Trabalho, Cronograma de Atividades, que compõem as etapas iniciais do trabalho, até a produção 
Elaboração do Plano de de materiais de apresentações para consultas e audiências públicas, e finalmente pela formação Plano de 2019 

232 Mobilidade Urbana de da base de dados e informações coletadas, que irão compor a documentação completa do Plano P Mobilidade % 
Parauapebas - PLAMOB2  de Mobilidade Urbana. No Plano de Trabalho deverão constar todos os produtos de acordo com Elaborado 2020 60% 

as especificações de atividades contidas no PPA, e em comum acordo com as definições a serem 

estabelecidas na etapa inicial junto com o órgão gestor de Parauapebas, responsável pelo Plano 

de Mobilidade Urbana. 2021  

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

'Programa: Alteração do objetivo, justificativa metas e indicadores 

2Ação 232 -Alteração das metas físicas 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Implantação e Manutenção da Zona Azul Digital 

Objetivo: Implantar sistema de gestão de apoio ao monitoramento de mobilidade urbana e operação de estacionamento rotativo controlado de veículos em vias e 

logradouros públicos no município de Parauapebas. 

Público Alvo: População em Geral 

Justificativa do Programa: Adotar medidas legais e operacionais que viabilizem a mobilidade urbana e o acesso da coletividade aos locais de grande fluxo de veículos e 

pessoas, buscando propiciar, desta forma, a democratização no uso do espaço público. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão - SEMSI 

Horizonte Temporal: 	 Contínuo 	 Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1.Operar 6.935 vagas de estacionamento público em plataforma 100% digital 

Indicadores: Números de vagas estacionamento público em plataforma digital/número total de vagas. 
AÇÕES  

N9  DA - 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 
METAS FISICAS 

AÇÃO (A/P) MEDIDA 

2018 26% 
1. Implantar sistema de gestão de apoio ao monitoramento de mobilidade urbana e 

2019 
operação de estacionamento rotativo controlado de veículos em vias e logradouros 

Implantar e realizar a 
públicos no município de Parauapebas; 2. Organizar a circulação de veículos nas áreas 

233 Zona Azul Digital 2  P manutenção da Zona Azul % 
 centrais da cidade;3.Comodidade, fácil acesso e aumento da rotatividade e ofertas de 

vagas; 4. Controle total de vagas disponíveis e aumento das atividades comerciais nas 
Digital 74% 

 2020 

áreas de comércios;5. Aumento da arrecadação da prefeitura municipal. 
2021 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

'Ação 233 - Alteração do produto esperado 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Inclusão Social e Cidadania 

Programa: Monitoramento e Prevenção de Desastres 

Objetivo: Realizar a manutenção administrativa e Capacitação de Servidores, estudar ameaças de desastres e grau de vulnerabilidade dos cenários, hierarquização dos riscos, 

promover a minimização da vulnerabilidade dos cenários e das comunidades em risco aos efeitos desses eventos. 

Público Alvo: Servidores da COMDEC, Instituições Públicas e Privadas e População em Geral.' 

Justificativa do Programa: Proporcionar a realização da gestão administrativa, viabilizando a capacitação dos servidores, buscando garantir a elevação contínua dos serviços 

prestados à população, através de equipes treinadas com cursos finalísticos à atuação da COMDEC e proporcionar a segurança no trabalho às equipes de campo. Conhecer 

todos os cenários de riscos e seus graus de vulnerabilidade dentro do município, além de desenvolver uma mentalidade prevencionista entre as diversas esferas do poder 

público, instituições privadas e a comunidade em geral. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 



Metas 2018-2021: 1. Garantir o quantitativo de pessoal suficiente para atender as demandas administrativas e operacionais da COMDEC; 2. Promover continuamente cursos 

de capacitação de noções básicas de defesa civil, gestão de risco, gerenciamento de desastre, operação e habilitação veículo aquático, Movimentação e operações de 

produtos perigosos (MOPP), Direção Defensiva, noções básicas de primeiros socorros, técnicas operacionais de uso de drone, serviço social em situação de desastre, resposta 

em emergência a desastres, serviço social em defesa civil, gestão de processos, para os servidores da COMDEC; 3. Realizar Manutenção administrativa da COMDEC. 4 

Guarnecer o grupo técnico e operacional com equipamentos de proteção individual (EPI's) e Coletivos (EPCs); 5. Efetuar o diagnóstico de 80% das 37 áreas mapeadas no ano 

de 2018 pela defesa civil consideradas de risco, e suas principais características sócio ambientais; 6. Efetuar a atualização de 80% das 37 áreas de risco (polígonos) localizadas 

no município, de forma a atender as demandas e diretrizes conforme estabelecido na lei 12.608, art. 8, inciso 4, a fim de gerar dados específicos para os outros setores da 

COMDEC; 7. Efetuar pelo menos 70% de 240 avaliações em campo entre áreas de risco e outras em comum dentro do município a fim de minimizar os riscos provenientes de 

desastres, através de vistorias in loco para detecção de anomalias; 8. Efetuar o cadastro e atualização sócio econômica da população em situação de risco das áreas de 

abrangência da COMDEC; 9. Efetuar o encaminhamento de pelo menos 6% das famílias cadastradas, com base nos dados de 2018 (1.634 famílias), que se encontram em 

situação de risco ou vulnerabilidade, diagnosticado pelo setor social da defesa civil para as políticas públicas de assistência e/ou habitação; 10. Elaborar 2 campanhas de 

voluntariado no ano, afim de estimular a comunidade se voluntariar para apoio operacional, social ou técnico dentro das atribuições pré estabelecidas em momento de gestão 

do risco e gerenciamento de desastres; 11. Implantar 2 campanhas educativas ao ano, de forma a atender diretamente as comunidades localizadas em áreas de risco e escolas 

da rede municipal de ensino; 12. Implantar 3 sistemas de núcleo de defesa civil nas comunidades nas áreas de risco mapeadas pela defesa civil com grau alto e muito alto; 13. 

Realizar 3 simulados de atendimento à emergências, podendo ser executado para os diversos fins (incêndio, barragens, plancon municipal, etc...) a fim de atender na forma de 

educação preventiva a população em geral; 14. Atender pelo menos 10% da população (famílias) atingida por desastres de origem natural dentro do município com kits de 

assistência humanitários, que apresentam perfil de vulnerabilidade socioeconômica com base nos números registrados no ano de 2018 (1.634 famílias); 15. Implantação de 02 

NUDEC's; 16. Elaborar proposta de projeto de Lei para a criação do dia Municipal de Defesa Civil. 

Indicadores: 1. Número de servidores da COMDEC; 2.Número de cursos realizados; 3.Manutenção Administrativa e Operacional da COMDEC; 4. Percentual de diagnóstico das 

áreas mapeadas consideradas de risco ; 5. Percentual de atualização das áreas de risco; 6.Percentual de avaliações de risco; 7. Número de cadastro e atualização sócio 

econômica da população em situação de risco ; 8. Percentual do encaminhamento das famílias cadastradas para as políticas de assistência e/ou habitação; 9. Número 

campanhas de voluntariado; 10. Numero de NUDEC's implantadas; 11.Número de campanhas educativas; 12. Número de simulados executados no município; 13. Percentual 

de de famílias atendidas com kits de assistência humanitária; 14. Aprovação do Projeto Lei de criação do dia Municipal de Defesa Civil. 



AÇÕES  

Ne DA .. TIPO UNID. DE 
NOME DA AÇAO OBJETIVO PRODUTO ESPERADO METAS FISICAS 

AÇÃO (A/P) MEDIDA 

Despesas com pessoal, contribuições, contratação por tempo determinado, 
2018 25% 

2019 234 
Manutenção 	de 	Pessoal 	da 

vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, obrigações patronais, estagiários, A Manutenção Realizada 
COMDEC 

despesas variáveis pessoal civil, horas extras. 75°'0 2020 
2021  

2018 25% 
Despesas 	com 	viagens, 	diárias, 	locomoção, 	hospedagem 	e 	alimentação, 

2019 
serviços postais, telefonia fixa e celular, aquisição e guarda de material de 

2020 
consumo e de expediente, aquisição/locação de imóveis, licenciamento e 

seguro 	de 	veículos, 	manutenção 	e 	conservação 	de 	máquinas, 	peças 	e 

acessórios de veículos, combustíveis e lubrificantes, aluguéis, condomínios e 

235 Manutenção da COMDEC seguros relativos ao imóvel, locação de mão de obra, conservação, reforma e A Manutenção Realizada % 
75% 

adaptação de imóveis que não envolvam alteração na estrutura, água, luz, gás 
2021 

e outros serviços de utilidade pública, equipamentos de ar condicionado, de 

prevenção de incêndio, locação e aquisição de equipamentos e softwares de 

informática, 	consultorias, despesas com 	pessoas físicas e jurídicas, 	auxílio 

alimentação, auxílio transporte, obrigações tributárias e contributivas. 

Garantir a prevenção de desastres antrópicos e naturais atraves da análise e Redução dos danos causados por 2020 25% 
Gestão de Riscos e Resposta a 

235-A monitoramento de riscos, além da prestação de apoio social aos indivíduos A desastres ambientais e resposta % 

2021 25% 
1 Desastres 

envolvidos, eficaz em situações de emergência. 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

2Programa: - Nome , Alteração do objetivo, público alvo, justificativa, metas e indicadores e nome do programa de: Gestão do COMDEC, para: Monitoramento e 

Prevenção de Desastres 

'235-A - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres - Inclusão 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Urbanização e Logística 

Programa: Gestão Administrativa da Secretaria de Municipal de Obras - SEMOB 

Objetivo: Possibilitar toda a infraestrutura e suporte necessários para execução dos serviços correlatos à Secretaria de Obras 

Público Alvo: Colaboradores, servidores e população em geral 

Justificativa do Programa: Necessidade de oferecer as condições necessárias ao pleno funcionamento da Secretaria de Obras 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Obras - SEMOB 

Horizonte Temporal: Contínuo 	 Período: janeiro/2018 a dezembro/2021 

Tipologia: Apoio Administrativo 

Metas 2018-2021: 1. Cumprir no mínimo 60% das metas/indicadores dos demais programas dessa secretaria relativos a 2018; 2. 1. Cumprir no mínimo 80% das 

Indicadores: 1. Taxa de cumprimento dos demais programas relativa a 2018; 2. Taxa de cumprimento dos demais programas relativa a 2019-2021. 

AÇÕES  

N2 DA 

AÇÃO 

- 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

TIPO 

(A/P) 

PRODUTO 

ESPERADO 

UNID. DE 

MEDIDA 

- 
METAS FISICAS 

236 
Manutenção de Pessoal da 

SEMOB 

Custear despesas com pessoal, contribuições, contratação por tempo determinado, vencimentos 

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

variáveis pessoal civil. 

A 
Manutenção 

Realizada 

2018 25 

2019 

75 

2021  

2020 

Realizar despesas com viagens, diárias, locomoção, hospedagem e alimentação, serviços postais, 2018 25 
telefonia 	fixa 	e 	celular, 	aquisição 	e 	guarda 	de 	material 	de 	consumo 	e 	de 	expediente,  

aquisição/locação de imóveis, licenciamento e seguro de veículos, manutenção e conservação de 

237 
Manutenção da Secretaria de 

Obras 

máquinas, peças e acessórios de veículos, combustíveis e lubrificantes, aluguéis, condomínios e 

seguros relativos ao imóvel, locação de mão de obra, conservação, reforma e adaptação de - 
imóveis que não envolvam alteração na estrutura, água, luz, gás e outros serviços de utilidade 

A 
Manutenção 

Realizada 

2019 

75 2020 
pública, equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, locação e aquisição de 

equipamentos e softwares de informática, consultorias, despesas com pessoas físicas e jurídicas, 

auxílio alimentação, auxílio transporte e obrigações tributárias e contributivas. 2021 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

'Ação 238 - capacitação e treinamento - Exclusão 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: lnfraestrutura, Urbanização e Logística 

Programa: lnfraestrutura e Ordenamento Urbano 

Objetivo: 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. 

Público Alvo: População do Município 

Justificativa do Programa: Este programa se destaca pela grande relevância às necessidades do Município, no que se refere às melhorias na infraestrutura em geral, 

mobilidade urbana e saneamento básico, proporcionando, assim, melhor qualidade vida e bem estar geral aos nossos munícipes e gerações futuras, ou seja, crescimento e 

desenvolvimento com sustenta bilidade. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Obras 

Horizonte Temporal: Temporário 
	

Período: janeiro/2018 a dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1. Executar 70% das obras planejadas para 2018; 2. Executar 80% das obras planejadas para 2019; 3. Executar 85% das obras planejadas para 2020; 4. 

Executar 80% das obras planejadas para 2021. 

Indicadores: 1. (Valor executado/valor previsto)*100;  2. (Valor executado/valor previsto)*100;  3. (Valor executado/valor previsto)*100;  4. (Valor executado/valor 

previsto)*100. 

AÇÕES 

N2 DA -. TIPO LJNID. DE METAS 

AÇÃO 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

(A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

MEDIDA 
- 

FISICAS 

Reduzir 	a 	exposição 	da 	população 	e 	das 	propriedades 	ao 	risco 	de 	inundações; 	reduzir 2018 21 

2019 
Construção 	de 	drenagem 	no sistematicamente o nível de danos causados pelas inundações; preservar as 	várzeas 	não 

P Drenagem Realizada % 239 
Município (outras bacias) urbanizadas numa condição que minimize as interferências com o escoamento das vazões 

2020 79 

de cheias. 2021 

Urbanização 	e 	conclusão 	das 2018 28 

2019 obras no entorno do canal do 
Proteger a qualidade ambiental e o bem-estar social; minimizar os problemas de erosão e 

240 complexo 	Novo 	Horizonte 	/ P Drenagem Realizada % 2020 
75 sedimentação. 

Altamira / Betânia / Vila Rica / 2021 
Casas Populares  



N2 DA 

AÇÃO 

- 
NOMEDAAÇAO OBJETIVO 

TIPO 

(A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 

MEDIDA 

METAS 

FÍSICAS 

241 

Construção, 	manutenção 	e 

revitalização de lagos e áreas de 

lazer e Praças' 

1. Promover a utilização das várzeas para atividades de lazer e contemplação assegurarando que 

as medidas corretivas sejam compatíveis com as metas e objetivos globais da região; 2. 

Construção e adequação de áreas para a prática de Esportes Radicais 3. Ampliar e descentralizar 

as áreas de lazer; 4. Criar espaços apropriados para o lazer, entretenimento, esporte e diversão; 

S. Praças equipadas com academias ao ar livre, acessibilidade para a prática de atividade física a 

pessoas portadoras de necessidades especiais e ao público da Melhor Idade; S. 	Construir 

Guaritas nas 	praças 	para 	Guarda 	Muncipal 	para 	promover a segurança 	patrimonial; 	6. 

Construção de bicicletários em 	pontos estratégicos da cidade, dotados de 	infraestrutura 

necessária ao bom atendimento dos ciclistas. 

P 

Conclusão do lago e 

área de lazer do alto 

bonito 

% 

2018 14 

2019 

86 2020 

2021 

243 
Construção dos novos Terminais 

de Ônibus 

Promover melhorias no atendimento aos usuários, contribuindo assim para o aprimoramento da 

nossa mobilidade urbana e tem como objetivo melhorar a qualidade do transporte coletivo. 
P Terminais Construidos % 

2018 29 

2019 
71 2020 

2021 

246 
Abertura 	e 	manutenção 	de 

estradas na Zona Rural. 

Construir, dar manutenção 	às estradas na zona rural (inclusive aldeias Xikrins), melhorando 

assim, o bem-estar geral da população (trafega b il idade, escoamento da produção e segurança). 

Estradas Rurais 

Construídas/Mantidas 
° 

2018 28 

2019 
72 2020 

2021 

247 
Construção de obras de artes 

especiais (viadutos) 

Melhorias na mobilidade urbana, contribuindo assim para o bem-estar geral da população 

 

(trafegab il idade e segurança). 
P 

Obras de artes 

especiais (viadutos) 

Construídas 

% 

2018 25 

2019 
75 2020 

2021 



N2 DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

TIPO 

 (A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 

MEDIDA 

METAS 
- 

FISICAS 

Pavimentação e 2018 33 

248 
Pavimentação 	e 	recuperação 

asfáltica 

Pavimentação asfática e melhorias nas vias urbanas e rurais do Município, contribuindo assim 

para uma melhor qualidade de vida aos nossos munícipes. 

recuperação asfáltica 

no Município 
2019 

67 2020 

 2021 Realizada 

249 

Construção, 	reforma 	e 

manutenção de pontes na Zona 

Rural 

Construir, reformar e dar manutenção nas pontes localizadas na Zona Rural (inclusive na aldeia 

Xikrins), melhorando assim o bem estar da população. 
P 

Pontes construídas, 

reformadas e 

mantidas 

% 

2018 25 

2019 
- 

75 2020 

2021 

250 

Construção, 	reforma 	e 

manutenção de pontes na Zona 

Urbana 

Construir, reformar e dar manutenção nas pontes localizadas na Zona Urbana, melhorando 

assim o bem estar da população do Município. 
P 

Pontes construídas, 

reformadas e 

mantidas 

% 

2018 25 

2019 
- 

75 2020 

2021 

251 

Construção, 	ampliação 	e 

padronização de calçadas sociais 

no Município 

Construir, 	ampliar e 	padronizar as calçadas 	sociais, 	a 	fim 	de 	melhorar as 	condições de 

acessibilidade. 
P 

Calçadas construídas, 

ampliadas e 

padronizadas 

% 

2018 50 

2019 

50 2020 

 2021 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

'Ação 241- Alteração do nome e do objetivo (Ação 245, 295, 268, 280, 282 incorporadas) 

'Ação 242 - Construção do Novo Terminal Rodoviário - Exclusão 

3Ação 244- Ampliação do Estádio Rosenão - Exclusão 

'Ação 245 - Construir e Implantar o projeto "Esta Praça é Nossa" - Exclusão 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Urbanização e Logística 

Programa: Construção, Ampliação e Recuperação de Próprios Públicos 

Objetivo: 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. 

Público Alvo: População em geral 

Justificativa do Programa: Necessidade de promover construções e reformas de obras públicas. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Obras 

Horizonte Temporal: Temporário 
	

Período: janeiro/2018 a dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1. Executar 75% das obras planejadas para 2018; 2. Executar 85% das obras planejadas para 2019; 3. Executar 90% das obras planejadas para 2020; 4 

Executar 85% das obras planejadas para 2021. 

Indicadores: 1. (Valor executado/valor previsto)*100;  2. (Valor executado/valor previsto)*100;  3. (Valor executado/valor previsto)*100;  4. (Valor executado/valor 

previsto)*100. 



AÇÕES 

N2  DA 

AÇÃO 

- 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 

(A/P) 

PRODUTO 

ESPERADO 

UNID.DE  

MEDIDA 

- 
METAS FISICAS 

252 

Construção, 	recuperação 	e 

manutenção de Feiras Distritais, 

Mercados Municipais e Centros 

de Abastecimento 

1. Promover qualidade nas feiras de bairro para população em geral e fomentar o mercado 

local; 2. Reformar o Centro de abastecimento; 3. Reformar o Mercado Municipal 
P Feiras Construídas % 

2018 43 

2019 

57 2020 

 2021  

253 
Construção 	de 	Pontos 	de 

Galerias de lojas populares 

Promover oportunidades de geração de emprego e renda, bem como, fomentar o mercado 

local como uma alternativa para realocar e regularizar os ambulantes do Município. 
P 

Pontos de Galerias 

Construídas 
% 

2018 47 

2019 

53 

2021  

2020 

255 
Construção 	do 	Centro 	de 

Atendimento ao Turista 

Informar sobre os pontos turísticos da região e oferecer material impresso, como mapas, 

guias, etc. Ajudar a receber bem o turista, que se sente acolhido e sai com uma boa impressão 

do local. 

P 

Centro de 

Atendimento ao 

Turista Construído 

% 

2018 45 

2019 

55 

2021  

2020 



N2 DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

TIPO 

(A/P) 

PRODUTO 

ESPERADO 

UNID. DE 

MEDIDA 

- 
METAS FISICAS 

257 
Construção 	do 	Centro 	de 

Referência da Pessoa Idosa. 

Promover qualidade de vida a pessoa idosa; Prestar atendimento de atenção aos idosos nas 

áreas de assistência, saúde, fisioterapia, 	psicologia, 	atividades ocupacionais, lazer e apoio 

sócio-familiar de acordo com as necessidades dos usuários, visando a melhoria de sua 

qualidade de vida e integração comunitária. 

P 

Centro de 

Referência da Pessoa 

Idosa Construído 

Unid. 

2018 - 
2019 

1 2020 

 2021  

258 

Construção 	da 	Casa 	dos 

Conselhos 	(Saúde, 	Educação, 

Mulher, 	Juventude, 	Habitação, 

Meio Ambiente, e outros.) 

Congregar todos os conselhos 	municipais no único sistema de fortalecimento, com a 

participação da população no processo de controle social interagindo com o município para a 

definição de prioridades e elaboração dos planos de ação do município. 

P 
Casa dos Conselhos 

Construída 
Unid. 

2018  

2019 

1 2020 

 2021  

259 
Construção 	do 	Banco 	de 

Alimentos 

Arrecadar alimentos, desperdiçados ao longo da cadeia produtiva, mas ainda adequados ao 

consumo humano, provenientes de doações, por meio da articulação com o setor alimentício 

(indústrias, supermercados, varejões, feiras, centrais de abastecimento e outros) 

Banco de Alimentos 

Construído 

1 
 

Unid. 

2018 

2019 

2021  

2020 

260 
Revitalização 	e 	Ampliação 	do 

PROJETO PIPA 

Promover uma maior qualidade de atendimento a crianças e adolescentes, promovendo 

esportes, cultura, lazer (construir cozinha, refeitório, almoxarifado, sala da coordenação, 

campo, ginásio e piscina). 

A 
Reforma e Ampliação 

do Projeto PIPA 

2018 80 

2019 

20 

2021  

2020 

261 

Construção e Reforma do Centro 

de Referência 	Especializado de 

Assistência Social (CREAS) 

Promover a segurança e assistência das pessoas violentadas e ofertar ser viços e ações de 

proteção social especial 

20 
 

P CREAS Construído % 

2018 

2019 

80 

2021  

2020 

263 

Construção 	do 	Centro 	de 

Referência de Assistência Social - 
CRAS 

Fortalecer os vínculos familiares da população atendida e ofertar serviços e ações de proteção 

social básica. 

67 
 

P CRAS Construído Unid. 

2018 

2019 

33 

2021  

2020 

264 
Construção 	do 	Centro 	de 

Referência da Mulher 
Promover a valorização das mulheres da sociedade. P 

Centro de Referência 

da Mulher 

Construído 

Unid. 

2018 
 

2019 

1 

2021  

2020 

265 
Construção do Projeto Mulher 

de Mel 
Promover a valorização das mulheres do campo. P Projeto Construído Unid. 

2018  

2019 

1 

2021  

2020 

266 
Construção do Projeto Florindo 

o Mundo 
Promover a geração de emprego e renda da família. P Projeto Construído Unid. 

2018  

2019 

1 

2021  

2020 



N DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

TIPO 

(A/P) 

PRODUTO 

ESPERADO 

UNID. DE 

MEDIDA 

- 
METAS FISICAS 

2018 1 

2019 
267 

Construção 	do 	'Abrigo 

Esperança. 

Amparar em regime especial e de urgência a criança e/ou adolescentes de ambos os sexos em 

situação de abandono e/ou vítima de maus tratos. 

Construção do 

Abrigo da Esperança 
Unid. 

2020 

2021  

Construção 	do 	Centro 	de Criar um espaço de referência para o convívio grupal, social e o desenvolvimento de relações 2018  

269 
Referência 	Especializado 	em 

População em Situação de Rua - 
de solidariedade, afetividade e respeito. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua, proporcionar vivências para o alcance da autonomia e estimular, a organização, a 

Construção da 

Edificação 
Unid. 

2019 

1 2020 

 2021  CENTRO POP. mobilização e a participação social. 

270 

Construção 	de 	Unidade 	de 

Acolhimento 	Institucional 	para 

Crianças e Adolescentes. 

Abrigar crianças e adolecente em situação vulnerável. 

2018 
 

P 
Construção da 

Edificação 
Unid. 

2019 
 

1 

2021  

2020 

271 

Construção 	de 	Centro 	de 

Convivência 	para 	Crianças 	e 

Adolescentes na VS-10 

Acolher crianças e adolescentes em situação vulnerável. 

2018 
 

P 
Construção da 

Edificação 
Unid. 

2019 
 

1 

2021  

2020 

272 

Construção 	de 	Unidade 	de 

Acolhimento 	Institucional 	para 

Idoso. 

Abrigar idosos em situação vulnerável. 

2018 
 

P 
Construção da 

Edificação 
Unid. 

2019 
 

1 

2021  

2020 

273 

Construção 	de 	Unidade 	de 

Acolhimento 	Institucional 	para 

pessoas de Rua 

Ofertar atendimento integral que 	garanta condições de estadia, convívio, endereço de 

referência, para acolher com privacidade pessoas em situação de rua e desabrigo por 

abandono, 	migração, ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de 

autossustento. 

. 

P 
Construção da 

Edificação 
Unid. 

2018  

2019 

1 2020 

 2021  

274 

Reforma 	das 	instalações 	do 

Centro Administrativo da PMP e 

demais próprios públicos' 

Melhorar a qualidade dos prédios municipais, para melhor atendimento da população e a 

qualidade do trabalho do servidor.' 
A Reforma de prédios % 

2018 27 

2019 
73 

2021  

2020 

275 

Construção 	de 	Centros 	de 

Excelência 	em 	Treinamento 

Esportivo 

Promover o esporte e lazer, gerando maior qualidade de vida da população, bem como, criar 

um caminho para o atleta desde a sua entrada na modalidade até chegar ao topo do alto 

desempenho. 

P 
Construção da 

Edificação 

2018 
 

Unid. 
2019 

4 

2021  

2020 

276 
Construção de Centro Esportivo 

no Complexo VS-10 

Promover o esporte e lazer, gerando maior qualidade de vida da população, bem como, criar 

um caminho para o atleta desde a sua entrada na modalidade até chegar ao topo do alto 

desempenho. 

P 
Construção da 

Edificação 

2018 
 

Unid. 
2019 

1 

2021  

2020 



N2  DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

TIPO 

(A/P) 

PRODUTO 

ESPERADO 

UNID. DE 

MEDIDA 

- 
METAS FISICAS 

277 
Construção 	da 	Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer 
Promover a qualidade de atendimento da população e a qualidade do trabalho do servidor. P 

Construção da 

Edificação 
Unid. 

2018  

2019 

1 2020 

278 
Construção e 	Revitalização 	de 

campos de futebol 

Promover o esporte e lazer, gerando maior qualidade de vida aos moradores da zona urbana, 

rural e indígena a fim de fomentar a prática de esportes para crianças, adolescentes e 

jovens/adultos. 

P Campos Construídos Unid. 

2018 O 

2019 

15 

2021  

2020 

279 
Construção 	e 	adequação 	de 

quadras poliesportivas 

Promover o esporte e lazer, gerando maior qualidade de vida aos moradores da zona urbana e 

rural e indígena. 
Quadras construídas Unid. 

2018 1 

2019 

3 

2021  

2020 

281 

Construção de um Centro de 

Treinamento Esportivo Olímpico 

e Paralímpico 

Interligar as instalações esportivas e oferecer espaço para detecção de talentos, formação de 

categorias de base e treinamento de atletas e equipes, com foco em modalidades olímpicas e 

paralímpicas. 
1 

 

P 

Centro de 

Treinamento 

Esportivo Olímpico e 

Paralímpico 

2018 
 

Unid. 
2019 

 
2020 

 2021  

283 
Construção 	do 	Museu 	de 

Parauapebas 

Proteger a memória histórica do município, salvaguardar objetos, como livros, cartas, jornais, 

documentos e outros elementos que se refiram à história do povo. 

Construção da 

Edificação 
Unid. 

2018  

2019 

1 

2021  

2020 

284 Construção de Cineteatro 
Promover espaço de arte, cultura e lazer para os cidadãos e exploração do comércio 

cinematográfico e teatral. 
P 

Construção da 

Edificação 
Unid. 

2018  

2019 

1 

2021  

2020 

286 
Construção da Casa do Índio de 

Parauapebas 
Proporcionar estrutura de apoio ao Índio P 

Construção da 

Edificação 
Unid. 

2018  

2019 
1 

2021  

2020 

287 

Construção 	do 	Centro 

Administrativo da Secretaria de 

Cultura de Parauapebas 

Abrigar a Secretaria Municipal de Cultura 

2018 
 

P 
Construção da 

Edificação 
Unid. 

2019 
 

1 

2021  

2020 



N2 DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

TIPO 

(A/P) 

PRODUTO 

ESPERADO 

UNID. DE 

MEDIDA 

- 
METAS FISICAS 

288 
Construção 	do 	Complexo 

Cultural do Município 

Centralizar os grandes eventos culturais da Cidade. Será integrado por: 1) Casa do Artesão: 

que objetiva a valorização do trabalho dos artesãos do Município; e 2) Escola de Música, Arte e 

Cultura: um ambiente de ensino música, arte e cultura para a população. 

P 
Construção da 

Edificação 

2018 
 

Unid. 
2019 

1 

2021  

2020 

290 
Construção de Prédio 	para os 

Conselhos Tutelares 
Promover a dignidade da Criança e Adolescente P 

Construção da 

Edificação 

2018 10 

2019 
90 

2021  

2020 

291 
Construção do CEAP - Gestor de 

Educação Ambiental 
Estruturar o órgão como Gestor Educacional Ambiental P 

Construção da 

Edificação 
Unid. 

2018  

2019 

1 

2021  

2020 

293 
Construção do Quartel General 

da Guarda Municipal 
Promover a segurança patrimonial P 

Construção da 

Edificação 
Unid. 

2018  

2019 

1 

2021  

2020 

294 
Construção 	de 	Inspetorias 	de 

Atendimento ao Cidadão 
Promovera segurança patrimonial P 

Construção da 

Edificação 
Unid. 

2018 1 

2019 

3 

2021  

2020 

296 
Construção 	de 	Campus 

Universitário 
Promover e fortalecer a educação do ensino superior no Município P 

Construção da 

Edificação 
% 

2018 33 

2019 
67 

2021  

2020 

297 
Construção do Novo Mercado 

Municipal - Feira do Rio Verde 
Tornar o complexo do Rio Verde referência de feira livre e espaço gastronômico regional P Mercado Construído Unid. 

2018  

2019 

1 

2021  

2020 

298 
Construção do Polo Tecnológico 

de Gemas e Joias 
Verticalizar o setor industrial de gemas e joias, em todo seu processo produtivo. P 

Construção da 

Edificação 
Unid. 

2018  

2019 

1 

2021  

2020 

300 
Construção 	do 	Centro 	de 

Referência para Juventude 

Construir e manter o Centro de Referência da Juventude para o desenvolvimento de ações e 

políticas públicas de integração e protagonismo juvenil. 
P 

Prédio do Centro de 

Referencia 	da 

Juventude 

Construído. 

Unid. 

2018  

2019 

1 2020 

 2021  



N2 DA 

AÇÃO 

-. 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 

(A/P) 

PRODUTO 

ESPERADO 

UNID. DE 

MEDIDA 
METAS FISICAS 

301 
Estruturação, 	reforma 	e 

manutenção do CETAF 

Construção, reforma e manutenção de guarita, dormitório, refeitório, sala de treinamentos, 

depósito de ferramentas, depósito para armazenamento de ração e grãos, casa do mel. 

Reforma da casa central e cozinha. 

P 
Construção da 

Edificação 
Unid. 

2018 1 

2019 

1 2020 

2021  

2018 4 

302 
Construção 	de 	unidade 

demonstrativas pecuárias 

Desenvolver unidade demonstrativa de avicultura, ovinocultura, processamento apícola 	para 

fins de experimentação e treinamento 
P 

Construção da 

Edificação 
Uni d. 

2019 

3 2020 

2021  

306 
Construção 	do 	Centro 	de 

Zoonozes 

Prevenir, controlar, e combater os fatores de risco de doenças endêmicas e de outros agravos 

a saúde decorrentes do ambiente. Identificar os riscos e divulgar as informações referentes 

aos fatores ambientais. 

P 
Centro de Zoonozes 

construído 

2018 
 

Unid. 
2019 

1 2020 

 2021  

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

'Ação 252 - Alteração do nome da ação e objetivos (Ação 262 incorporada) 

3Ação 254 - Reforma do Banco do Povo - Exclusão 

3Ação 256 - Adequação das cozinhas de acordo com a legislação da ANVISA - Exclusão 

3Ação 262 - Reforma do Centro de Abastecimento de Parauapebas - CAP - Exclusão 

3Ação 268 - Construção de Praças de Esporte e lazer - Exclusão (Ação remanejada para o Programa: lnfraestrutura e Ordenamento Urbano) 

'Ação 274- Reforma das instalações do Centro Administrativo da PMP e demais próprios públicos' - Alteração do nome e do objetivo (Ações 254, 256, 285 

incorporadas) 

3Ação 280 - Construção de Bicicletários - Exclusão (Ação remanejada para o Programa: lnfraestrutura e Ordenamento Urbano) 

3Ação 282 -Construção e adequação de áreas para a prática de Esportes Radicais - Exclusão 

3Ação 285 -Reforma das Bibliotecas do Município - Exclusão 

3Ação 289 -Construção do Porto Seco - Exclusão 

3Ação 292 -Construção da Fábrica de Pré-Moldados - Exclusão 

3Ação 295 -Construção de Guaritas da Guarda Municipal nas praça - Exclusão (Ação remanejada para o Programa: lnfraestrutura e Ordenamento Urbano) 

3Ação 299 -Desapropriação e indenização de imóveis de Interesse Público- Exclusão 

'Ação 302 - Alteração do nome e do objetivo (Ações 303, 304 e 305 incorporadas) 

3Ação 303 -Construção de unidade demonstrativa de suinocultura. - Exclusão 

3Ação 304 -Reforma da unidade demonstrativa de ovinocultura - Exclusão 

3Ação 305 - Construção de unidade demonstrativa de processamento apícola - Exclusão 



REVISÃO PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: 1 nfraestrutu ra e Logística 

Programa: Essa Praça é Nossa 

Objetivo: Proporcionar melhores condições de lazer, convivência e práticas de atividade física para população. 

Público Alvo: População em geral 

Justificativa do Programa: As 32 praças existentes estão deterioradas e com o crescimento acelerado da população muitos bairros não possuem esse equipamento urbano. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMURB 

Horizonte Temporal: Contínuo 	 Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1. Recuperar e adequar as praças do Município. 2. Construir Novas Praças. 

Indicadores: 1. Número de praças adequadas 2. N2  de praças construídas. 

AÇÕES 

N2 DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

TIPO 

(A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 

MEDIDA 

METAS 

FÍSICAS 

1. Construir novas Praças no município; 25%  2018 1 

309 
Construção, reforma 	e Manutenção de 

Praças Manutenção de Praças 2 

2. Reformar e Revitalizar as praças existentes; 

3. Dotar as praças e logradouros de equipamentos urbanos (lixeira, academia ao ar livre, 

bancos, paradas de van, bicicletário); 

A 
Praças reformadas; 

Praças Construidas 

2019 

i 75% 2020 

2021 4. Implantar paisagismo nas praças e logradouros públicos. 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2- Alteração; 3 - Exclusão. 

'Programa: Essa Praça é Nossa -Alteração da meta e indicador 

'Ação 309 - Alteração do nome, do objetivo e produto esperado 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: lnfraestrutura e Logística 

Programa: Cidade Iluminada 

Objetivo: Dotar a cidade com iluminação de alta eficiência energética e adequada em todas as vias, logradouros, praças, monumentos, prédios e demais equipamentos 

públicos. 

Público Alvo: População em geral 

Justificativa do Programa: A iluminação pública da cidade está deficiente, com muitas zonas escuras, precisando ser recuperadas para melhorar a visibilidade da paisagem 

urbana e a segurança da cidade. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMURB 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021. 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1. Substituir a iluminação existente por luminárias de alta eficiência e baixo consumo energético; 2- Realizar manutenção no parque de iluminação pública da 

cidade; 3. Ampliar o parque de iluminação pública; 4. realizar iluminação decorativa nos eventos. 

Indicadores: 1. Número de postes apagados com lâmpadas trocadas; 2. Número de bairros atendidos atualmente /Número de bairros atendidos em anos anteriores; 3. Número 

de postes com lâmpadas substituídas por outras de baixo consumo energético; 4. Número de eventos realiazdos com iluminação decorativa. 



AÇÕES  

N2 DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 

(A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID.DE  

MEDIDA 

METAS 

FÍSICAS 

311 
Modernização, manutenção e ampliação 

do parque de iluminação pública2  

Melhorar a iluminação das vias e logradouros públicos, através da modernização e 

substituição das lâmpadas existentes por outras de alta eficiência energética; Ampliação 

do parque de iluminação em áreas que ainda não possui iluminação pública, 

A/P 

Parque de iluminação 

pública modernizado 

e em funcionamento 

% 

2018 25 

2019 

75 
- 
2020 

2021 

312 
Implantação 	e 	manutenção 	de 	rede 

trifásica com postes iluminados no CETAF2  

Implantar e manter rede trifásica com postes iluminados no Centro de Tecnologia da 

Agricultura familiar - CETAF. 
A/P 

Rede trifásica 

implantada e mantida 
% 

2018 25 

2019 

75 2020 

2021 

313 
Instalações de Iluminação Decorativa em 

Datas e Eventos Especiais 
Decorar com iluminação os locais destinados para os eventos. A/P 

Iluminação decorativa 

instalada 
% 

2018 25 

2019 

75 2020 

2021 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2- Alteração; 3 - Exclusão. 

'Programa: Cidade Iluminada - Alterarção do objetivo, meta e indicador 

2Ação 311- Alteração do nome, objetivo , tipo, produto esperado e meta física 

2Ação 312- Alteração do nome da ação 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Infraestrutura e Logística 

Programa: Cidade Limpa 

Objetivo: Promover o gerenciamento integrado de resíduos sólidos - coleta, triagem, reciclagem e destinação final dos resíduos em área pública designada. 

Público Alvo: População em geral 

Justificativa do Programa: O aumento populacional da cidade impacta diretamente no aumento de resíduos sólidos gerados por residências, comércios, estabelecimento de saúde, 

sendo necessário ações e investimentos específicos para a coleta e destinação correta desses resíduos, para manter a cidade limpa e propiciar uma boa qualidade de vida para a 

população. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMURB 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021. 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1. Aumentar o número de bairros atendidos pela coleta de lixo; 2.lmplantar e implementar a Central de Tratamento de Resíduos Sólidos no Município. 

Indicadores: 1- N9  de bairros com coleta de lixo regular 2017/2016; 2.Central de Tratamento de Resíduos Sólidos em atividade. 



AÇÕES 

N2 DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 

 (A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 

MEDIDA 

- 
METAS FISICAS 

2018 24 

314 

Ampliação 	e 	Manutenção 	do 

Sistema 	de 	Limpeza 	Pública 	- 

Zona Urbana e Rural 

Manter o município limpo com coletas regulares e abrangendo a maioria dos bairros da cidade, 

vilas e aldeias (Xikrin), utilizando equipamentos suficientes e adequados. 
A Cidade limpa % 

2019 
76 

2021  

2020 

2018 O 

2019 

100 

2021  

315 Gestão dos Resíduos Sólidos Manutenção e descomissionamento do Aterro Municipal. A/P Manutenção do 

Aterro Municipal 

% 
2020 

1 315-A 
Implantação 	da 	Central 	de 

Tratamento de Resíduos Sólidos 

Elaboração do Projeto e Licenciamento da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos; Implantar 

e implementar a Central de Tratamento de Resíduos no Município. 
A/P 

Central de Tratamento 

de Resíduos Sólidos 

em funcionamento 

% 

2018 O 

2019 

100 2020 

2021  

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2- Alteração; 3 - Exclusão. 

'Programa: Cidade Limpa - Alterarção do objetivo, meta e indicador 

'Ação 315 - Alteração do objetivo, tipo, produto esperado e meta física 

'Ação 315-A - Implantação da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos - Inclusão 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: lnfraestrutura e Logística 

Programa: Cemitério da Paz 

Objetivo: Administrar, manter e regular o funcionamento dos cemitérios. 

Público Alvo: População em geral 

Justificativa do Programa: Os cemitérios da cidade já estão chegando ao máximo de sua capacidade, visto que a demanda, no caso de óbitos, está diretamente ligada ao 

crescimento da população, necessitando de melhorias para garantir seu funcionamento. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMURB 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021. 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1-Ampliar a capacidade do Cemitério; 2 - Licenciar os cemitérios existentes; 3- Elaborar plano de implantação; 4- Implantação do novo cemitério. 

Indicadores: 1- N9  de sepulturas ampliadas; 2 - Cemitério licenciado; 3 - Plano de implantação elaborado, 4- Novo cemitério construído. 

AÇÕES  

N2 DA 
AÇÃO 

NOME DA AÇÃO OBJETIVO 
TIPO 

(A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE
MEDIDA 

METAS FÍSICAS 

316 Gestão dos Cemitérios 

Mater, reestruturar o cemitério em funcionamento e ampliar o número de jazigos; 
Licenciar 	os 	cemitérios 	existentes; 	Elaboração 	de 	plano 	para 	construção 	e 
regulamentação de um novo cemitério; Implantação e implementação de um novo 

cemitério no município. 

A/P 

1. Quadras e número de 
sepulturas ampliadas; 

2. Cemitérios licenciados; 
3. Novo cemitério em 

funcionamento 

% 

2018 25 

2019 

75 2020 

2021 

Revisão PPA - 2020-2021 
1 - Inclusão; 2- Alteração; 3 - Exclusão. 

'Programa: Cemitério da Paz - Alterarção da meta e indicador 

'Ação 316 - Alteração do objetivo, tipo, produto esperado e meta física 



PPA REVISÃO 

PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Irifraestrutura, Urbanização e Logística 

Programa: Água e Esgotamento Sanitário na Zona Rural 

Objetivo: Operar e manter as instalações de água e esgoto na zona rural e fomentar a implantação de rede de distribuição de água, sistema de coleta, tratamento e destino 

final de esgotos sanitários visando o controle de doenças e outros agravos, aumentando a expectativa de vida e da melhoria na qualidade de vida da população rural. 

Público Alvo: Público Alvo: Zona Rural e Aldeias indígenas 

Justificativa do Programa: Necessidade de manutenção de politicas de saneamento básico com vista a melhorar a qualidade de vida da população rural e indígenas de 

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1 - Garantir abastecimento de água para população das vilas rurais e aldeias indígenas. 2 - Atender 40% da população com soluções de esgotamento 

sanitário. 

Indicadores: 1 —  números de vilas atendidas. 2 - Porcentagens da população atendida. 

AÇÕES  

N2 DA -. TIPO UNID.DE  - 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO PRODUTO ESPERADO METAS FISICAS 

AÇÃO  (A/P)  MEDIDA  

Manuntenção e Operação do 25%  2018 

2019 
 326 Sistema de Abastecimento de Manter os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitario da zona rural A 

Sistema de água e esgoto 
% 

2020 
Água e Esgoto da Zona Rural2 

10% 
 

mantido 

2021 55% __________________________________________________________________________________________ _________ _____________________ __________ 

Ampliação dos Sistemas de Água e 2020 50% 
326- A 

Esgoto da Zona Rural1  
Ampliação das redes de distribuição e das soluções de esgotamento sanitário na zona rural. P Sistema ampliado % 

2021 50% 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

2Programa: Alteração do objetivo, justificativa, metas e indicadores 

'Ação 326 - Alteração do nome da ação, objetivo e produto esperado 

'Ação 326 - A - Ampliação dos Sistemas de Água e Esgoto da Zona Rural - Inclusão 



PPA REVISÃO 

PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Urbanização e Logística 

Programa: Cidade Saneada 

Objetivo: Ampliar e otimizar o sistema de abastecimento de água e esgoto no perímetro urbano e promover a ampliação do atendimento e a melhoria da qualidade na 

prestação do serviço de esgotamento sanitário. 

Público Alvo: População zona urbana. 

Justificativa do Programa: Necessidade de melhorar e ampliar a estrutura do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário. 

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1. Interligar os reservatórios expandindo a rede de adução de água tratada; 2. Substituir a adutora de água tratada que interliga a ETA 01 e o reservatório 

do bairro Bela Vista por uma com material mais resistente que o atualmente empregado; 3. Instituir programas e ações para controle de perdas; 4. Construção de rede de 

coleta de esgoto; S. Construções de ETE's. 

Indicadores: 1. Ampliação da população atendida; 2. Adutora de água tratada substituída; 3. Perdas mensuradas; 4. Adutora construída; S. ETE's construídas. 

AÇÕES  

N2  DA . 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE - 
METAS FISICAS 

AÇÃO  (A/P)  MEDIDA  

2018 9% 
Manutenção e operação de 1 - instituir programas e ações de controle de perdas e o aumento da eficiência energética 

2019 4% 
 

Sistema de égua e 
325 égua e esgoto da zona dos sistemas; 2 - manutenção nos sistemas de abastecimento de égua e esgotamento A % 

2020 40% esgoto mantido 
urbana' sanitário. 

2021 47% 

Ampliação do sistema de 
1 - Ampliação de adutoras e redes de distribuição; 2 - Aumento da capacidade de produção 2020 20% 

325 - A abastecimento de égua e P Sistema ampliado 
2021 20% esgoto zona urbana' 

de égua. 

Revisão PPA - 2020-2021 
1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

2Programa: Alteração do objetivo, público alvo, justificativa, metas e indicadores 

'Ação 325 - Alteração do nome, objetivo e produto esperado 

'Ação 325-A - Ampliação do sistema de abastecimento de água e esgoto zona urbana - Inclusão 

'Programa: Água Legal - Exclusão (programa sombreado com o programa Cidade Saneada) 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Desenvolvimento, Produção Sustentável, Indústria e Comércio 

Programa: Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Produção Rural 

Objetivo: Disponibilizar recursos e insumos para o cumprimento da missão institucional da SEMPROR. 

Público Alvo: Servidores da Secretaria e Produtores Rurais 

Justificativa do Programa: Necessidade de suporte logístico e de pessoal para viabilizar as ações de fortalecimento das cadeias e arranjos produtivos locais, baseados em 

projetos economicamente viáveis, ambientalmente equilibrado e que promovam o exercício da cidadania no campo. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Produção Rural 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021. 

Tipologia: Apoio Administrativo e Finalístico 

Metas 2018-2021: 1. Cumprir no mínimo 70% das metas/indicadores dos demais programas dessa secretaria relativos a 2018; 2. Cumprir no mínimo 85% das metas/indicadores 

dos demais programas dessa secretaria no período de 2019 a 2021. 

Indicadores: 1. Taxa de cumprimento dos demais programas relativa a 2018; 2. Taxa de cumprimento dos demais programas relativa a 2019-2021. 

AÇÕES 

N9  DA 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 
METAS FÍSICAS 

AÇÃO  (A/P) MEDIDA 

2018 25 

Despesas com 	pessoal, contribuições, contratação por tempo determinado, vencimentos e 2019 
327 

Manutenção de Pessoal da 
vantagens fixas pessoal civil, obrigações patronais, estagiários, despesas variáveis pessoal civil, A Manutenção Realizada % 

2020 SEMPROR 75 
horas extras. 

2021 



N2 DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

TIPO 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 
METAS FISICAS 

  (A/P) MEDIDA  

2018 25 
Despesas com viagens, diárias, locomoção, hospedagem e alimentação, serviços postais, telefonia 

fixa e celular, aquisição e guarda de material de consumo e de expediente, aquisição/locação de 2019 

imóveis, licenciamento e seguro de veículos, manutenção e conservação de máquinas, peças e 

acessórios de veículos, combustíveis e lubrificantes, aluguéis, condomínios e seguros relativos ao 
328 Manutenção da SEMPROR imóvel, locação de mão de obra, conservação, reforma e adaptação de imóveis que não envolvam A Manutenção Realizada % 

2020 

alteração na estrutura, água, luz, gás e outros serviços de utilidade pública, equipamentos de ar 75 

condicionado, de prevenção de incêndio, locação e aquisição de equipamentos e softwares de 

informática, consultorias, despesas com pessoas físicas e jurídicas, Auxilio Alimentação, Auxilio 

Transporte, obrigações tributárias e contributivas. 
2021 

2018 25 
Aquisição de materiais de limpeza, expediente, alimentação, manutenção de condicionador de ar, 

329 
Manutenção do Conselho 

água, luz, telefone, aluguel, diárias, passagens, material permanente, serviços de consultoria e A 
Manutenção do CMPR 2019 

2 020 
Municipal de Produção Rural 

outros. 75  
Realizada 

2021 

Máquinas, 
Aquisição de Máquinas, Adquirir máquinas, equipamentos e implementos para a produção agropecuária para atender equipamentos e 

2020 11 
330 

Equipamentos e Implementos 2  todos os setores da Sempror e apoia às organizações. implementos 
Unid 

adquiridos  
2021 11 

2018 25 

2019 
 331 Capacitação e Treinamento Capacitar os servidores para melhorar a qualidade do atendimento A 

Treinamentos 
% 

2020 Realizados 75 

2021  

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

2Ação 330— Alteração da Unidade de medida e Metas Físicas 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Desenvolvimento, Produção Sustentável, Indústria e Comércio 

Programa: Fortalecimento do Centro de Tecnologia da Agricultura Familiar - CETAF 

Objetivo: Promover e desenvolver pesquisas, aplicação de tecnologias inovadoras e adaptadas, visando a diversificação da base econômica adequadas à consolidação de 

produção de alimentos. 

Público Alvo: Produtor Rural 

Justificativa do Programa: Necessidade de geração de informação e desenvolvimento de tecnologias compatível com a realidade do município 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Produção Rural 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021. 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: Manter todas a Unidades Demonstrativas Funcionando para fins didáticos e ser referência em geração e aplicação de tecnologia 

Indicadores:. 1. Unidades demonstrativas implantadas e mantidas; 2. Taxa de atingimento das metas físicas das ações do programa. 



AÇÕES 

N2  DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 

 (A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID.DE  

MEDIDA 

- 
METAS FISICAS 

332 
Produção e Aquisição de 

Mudas 
Produzir, adquirir e distribuir mudas de espécies frutíferas, essências florestais e ornamentais A 

Mudas produzidas, 

adquiridas e 

distribuídas 

Unid. 

2018 800.000 

_______  
2019 

3.000.000 

2021  

2020 

333 
Implantação e Manutenção 

de Unidade Demonstrativa 

Implantar e manter módulos demonstrativos de produção animal e vegetal: culturas anuais; 

fruticultura 	irrigada; 	Sistema 	Agroflorestais; 	olericultura; 	aquicultura; 	ovinocultura; 

caprinocultura; bovinocultura avicultura; apicultura; suinocultura. 

A Módulos Implantados Unid. 

2018 17 
2019 5 

2020 5 

2021 5 

334 Ensino e Pesquisa Realizar projetos de pesquisas no âmbito da agricultura familiar. P Pesquisas Realizadas Unid. 

2018 1 
2019 

3 
2021  
2020 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

'Ação 333 - Alteração da Unidade de medida e Metas Físicas 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Desenvolvimento, Produção Sustentável, Indústria e Comércio 

Programa: Desenvolvimento e Verticalização da produção agropecuária 

Objetivo: Apoiar a diversificação da base econômica com aplicação de novos sistemas de produção adequadas à consolidação de produção de alimentos. 

Público Alvo: População em geral 

Justificativa do Programa: Fomentar ações que promovam o fortalecimento das cadeias e arranjos produtivos locais, baseados em projetos economicamente viáveis, 

ambientalmente equilibrado e que promovam o exercício da cidadania no campo. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Produção Rural 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021. 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: Fortalecer todas cadeias produtivas desenvolvidas no município, garantindo a excelência em gestão, a geração de renda e 70% de satisfação da população 

atendida pelos programas da Secretaria Municipal de Produção Rural 

Indicadores: 1. Taxa de Satisfação da população atendida; 2. Taxa de atingimento das metas físicas das ações do programa; 

AÇÕES 

N2 DA TIPO UNID. DE METAS 

AÇÃO 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

 (A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

MEDIDA 
- 

FISICAS 

ONGS estabelecidas; 2018 20 
1. Assessorar e apoiar a criação e regularização de organizações sociais como cooperativas e 

20 Apoio às Organizações Sociais associações; 	cessão de 	equipamentos 	e 	maquínários 	para 	fomentar a 	industrialização 	de 
padrões de qualidade 

335 P dos produtos definidos; Unid. 
2020 10 de Produção Agropecuária produtos agropecuários; implantar os padrões de identidade e qualidade nos produtos oriundos 

da agricultura familiar. 
máquinas e 

equipamentos cedidos. 2021 10 



N2  DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 

(A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 

MEDIDA 

METAS 

FISICAS 

336 Apoio e Realização de Eventos 

1. Participação em festas e feiras expositivas; 2. Realizar Festa da Agricultura Familiar; 

3. Realizar dias de campo, capacitações e treinamento para produtores; 

4. Trabalho de produção e verticalizaço voltados para mulheres e jovens camponeses. 

P 

________ 

Eventos Realizados 

_______________________ 

Unid. 

_________ 

2018 

2019 

15 2020 

2021 

337 

Georreferenciamento e/ou 

Zoneamento Ecológico 

Econômico - ZEE 

Georreferenciar unidades produtivas rurais e realizar o zoneamento ecológico econômico do 
. 

município. 
P 

Unidades 

georreferenciadas e ZEE 

realizado 

% 

2018 25% 

2019 

75% 2020 

2021 

338 
Assistência Técnica e Extensão 

Rural 
Prestar assistência técnica aos produtores agropecuários e povos indígenas. A Produtores Assistidos Unid. 

2018 700 

2019 

2100 2020 

2021 

339 
Laboratório de Diagnóstico 

Animal/SIM 
Implantar e manter o laboratório de diagnóstico. A 

Laboratório implantado e 

mantido 
Unid. 

2018 1 

2019 

1 2020 

2021 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

2Aço 335 —Alteração das Metas Físicas 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Desenvolvimento, Produção Sustentável, Indústria e Comércio 

Programa: Desenvolvimento Econômico Sustentável 

Objetivo: 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. 

Público Alvo: População em geral, Empreendedores e Microempreendedores locais, Grandes Empresas. 

Justificativa do Programa: Necessidade de fomentar a economia do Município com implantação de projetos industriais, implantação de novas empresas de pequeno, médio e 

grande porte, promover ações de apoio aos empreendimentos, oferecer formalização de microempreendedores locais, capacitação gerencial, promover o desenvolvimento sócio 

ambiental, econômico e social, além de gerar subsídios para a elaboração de uma Política Pública de Economia Solidária e criativa local para o município de Parauapebas. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Desenvolvimento - SEDEN 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: janeiro/2018 a dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas: 1. Atrair capacidade de investimento para o município através da instalação de no mínimo 15 novas empresas regionais, nacionais e internacionais; 2. Legalizar e 

formalizar no mínimo 100 moveleiros; 3. Aumentar o número de empreendimentos por meio da formalização de microempreendedores. 4. Aumentar o número de 

financiamento para empreendedores em 80% em relação a 2016. S. Realizar programas de qualificação a empreendedores econômicos por meio de cursos, palestras, 

treinamentos, oficinas etc. 

Indicadores: 1. Número de empresas instaladas; 2. Número de moveleiros regularizados e formalizados; 3. Número de empreendimentos formalizados atualmente/Número de 

empreendimentos formalizados em 2017; 4. Número de financiamentos concedidos/Número de financiamentos concedidos em 2016; S. Número de palestras, treinamentos e 

oficinas realizados. 



AÇÕES 

N2 DA .. 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

TIPO 
PRODUTO ESPERADO 

UNtO. DE 
METAS FISICAS 

AÇÃO (A/P) MEDIDA 

1. Implementação e manutenção da Sala do Empreendedor; 2. Criação e manutenção da agência de 2018 40% 
desenvolvimento econômico e social de parauapebas; 3. Educação e capacitação empreendedora; 4.  

Participação em feira, eventos de empreendedorismo local, fixa e itinerantes; S. 	Redes Colaborativas 

Desenvolvimento do de interação e apoio aos Empreendedores e economia criativa local; 6. Fomentar o processo de Empreendedorismo 
2019 

348 
Empreendedorismo 2 Incubação, assessoramento e mapeamento de Empreendimentos Populares e Solidários; Fomentar o 

P 
desenvolvido 

cooperativismo 	no 	município 	através 	de 	políticas 	públicas. 	7. 	Implantação 	do 	Projeto 	Cidade 2020 60% 

Empreendedora; 8. Realizar Censo empresarial; 9. Criar Políticas públicas para desenvolvimento de 

novos negócios/projetos para geração de emprego e renda. 2021 

1. Oferecer financiamentos para empreendedores formais ou informais, associações e cooperativas 2018 25% 

2019 Manutenção do banco do 
produtivas ou de trabalho e produção agropecuária; 2. Promover plano de marketing com campanhas 

Manutenção 
349 

2 educativas; 3. Implantação do Cartão de Crédito através do Banco do Povo; 4. Adquirir software A % 
Povo 

Gerenciamento Banco do Povo; S. Garantir capacitação e treinamento dos servidores; 6. Atualização da 
Realizada 2020 

Legislação do banco do povo 2021 



N- DA 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 
METAS FÍSICAS 

AÇÃO (A/P) MEDIDA 

1. Atualizar o Estudo de diagnóstico e viabilidade do Polo Tecnológico de gemas e joias; 2. Realizar 
Estruturação e Implantação do Polo Tecnológico de Gemas e Joias; 3. Exposição e Comercialização de 2018 33% 

Gemas e Joias; 4. Capacitação dos setores intermediários da cadeia produtiva (lapidários, designers, 
cravadores, ourives e outros); S. Elaborar Plano de Marketing do setor de Gemas e Joias; 6. Firmar 

parcerias e cooperações técnicas com Instituições locais e regionais; 	7. Realizar cadastramento e 

Formalização dos moveleiros do Polo; 8. Ampliar a rede de energia elétrica no Polo Moveleiro; 9. 

Realizar cercamento e georeferenciamento de todo o Polo Moveleiro; 10. Regularização da drenagem 
e saneamento básico; 11. Criar o Conselho Consultivo e Fiscalizador do Projeto Madeira Legal; 12. 2019 

Capacitar e qualificar os moveleiros em atividade; 13. Construção da Sede administrativa com centro 
Desenvolvimento: Distrito 

350 Industrial; Polo Moveleiro e 
de capacitaçao e exposição de moveis; 14. Contribuir na liberação de madeira de supressão para 

. 	. 	 . 	 . 	. 	- P 
Desenvolvimento 

G 	 2 Gemas e oias 
fomento da economia dos moveleiros do Polo; 15. Realizar o cercamento da área do Distrito Industrial realizado 

e construir o pórtico de entrada; 16. Instalar de rede de distribuição elétrica e iluminação pública; 17. 
Instalar a rede de esgoto, e drenagem de águas pluviais; 18. Realizar sinalização indicativa externa, e 2020 67% 
sinalização de trânsito interno do DIP; 19. Construir a sede Administrativa do Distrito Industrial 20. 

Instalar a rede de distribuição de água; 21. Realizar a pavimentação asfáltica (cerca de 7 km) com 
terraplanagem, meio fio e sargeta (10 Km); 22. Participar de eventos nacionais e internacionais para 
prospectar novas empresas a serem instaladas no Distrito Industrial; 23. Desenvolver em conjunto 
com a Vale o centro de recuperação de subconjunto da diretoria de ferrosos norte, com a instação de 
novas empresas no Distrito Industrial; 24. Implantar Segurança e Monitoramento no Dl. Participar e 2021 
acompanhar as obras de Construção do novo Mercado Municipal de Parauapebas 



N2  DA 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 
PRODUTO ESPERADO 

UNID.DE  
METAS FISICAS 

AÇÃO (A/P) MEDIDA 

1. Atualização dos estudos de viabilidade; 2. Criação da Legislação necessária para criação do Porto 

Seco; 3. Firmar parcerias com empresas públicas e privadas. 4. Adquirir área; 5. Realizar Licenciamento 
2018 33% 

ambiental; 6. Construir os armazéns do Porto Seco; 7. Construir os Pátios; 8. Construir as áreas 
2019 

353 Implantação do Porto Seco 2  administrativas; 9. Realizar o cercamento; 	10. Implantar o sistema de segurança; 11. Implantar o P 
Implantação 

executada 
Sistema de Informática para o setor administrativo e da Receita Federal; 12. Construir o Sistema de 2020 67% 
Abastecimento e distribuição de água; 13. Adquirir mobiliários, maquinários e equipamentos para o 

Centro Administrativo e Receita Federal. 2021 

1. Realizar a elaboração de projetos e estudo de viabilidade para implantação do Polo Serralheiro; 2 2018 25% 

Realizar Cercamento do Polo ; 3. Realizar a elaboração de projetos e estudo de viabilidade para 

2019 implantação do Polo Serralheiro; 4.Implantar a 	Rede de Esgoto sanitário e saneamento básico; 

354 
Implantação do Polo 

5.Implantar a Rede de Distribuição de água e Drenagem pluviais; 6.Realizar Pavimentação asfáltica; P Implantação realizada % 
2 Serralheiro 

7.lmplantar Rede de Distribuição elétrica; 8.Construir a sede Administrativa e o pórtico de entrada do 75% 2020 
polo; 9.Viabilizar parcerias/cooperações técnicas para qualificação dos profissionais do segmento  

2021 serralheiro; 10.Fornecer apoio a feiras, palestras e eventos ligados ao seguimento serralheiro. 

Revisão PPA - 2020-2021 
1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

2Ação 348 - Alteração do objetivo 
'Ação 349 - Alteração do objetivo 
'Ação 350 - Alteração do nome da ação e objetivos (Ações 350, 351 e 352 incorporadas) 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Desenvolvimento, Produção Sustentável, Indústria e Comércio 

Programa: Eficiência Energética 

Objetivo: Reduzir a despesa municipal com energia elétrica da Prefeitura de Parauapebas; Implantar novas fontes de energia limpa, renovável e sustentável; Promovera utilização 

racional de energia elétrica na comunidade e Administração Pública Municipal; Compreender o panorama energético atual dos prédios públicos do Município; Identificar focos de 

desperdício de energia elétrica; Aplicar soluções de conservação de energia e eficiência energética; Gerenciar e otimizar os segmentos que utilizam energia elétrica; Elaboração de 

estudos e relatórios técnicos. 

Público Alvo: Instituições Públicas Municipais, colaboradores, servidores e população em geral. 

Justificativa do Programa: 

A energia elétrica representa um alto custo nas despesas públicas municipais. A gestão do seu uso resulta em economia e aprimoramento da eficiência e da qualidade na prestação dos 

serviços públicos, além de mitigar os impactos ambientais e orientar a sociedade sobre padrões de consumo eficiente de energia. Se por um lado existem perspectivas futuras de 

aumento do consumo de energia elétrica, dada a necessidade de expansão dos serviços públicos, e de crescimento das despesas decorrentes da utilização deste insumo, em função 

também, do recorrente aumento nas tarifas de energia praticados pela concessionária de distribuição de energia local, por outro lado, também existe um grande potencial de economia 

que pode ser alcançado através de ações voltadas à gestão e controle do uso de energia, do mesmo modo quanto à inserção de soluções sustentáveis para gerar a própria energia a ser 

consumida pelo Poder Público Municipal, contribuindo assim com a diversificação da matriz energética nacional, o meio ambiente e a própria Sociedade, uma vez que a redução destes 

custos nas contas públicas permite a destinação dessas economias para as mais diversas iniciativas a serem desenvolvidas pelo Governo Municipal. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Mineração, Energia, Ciência e Tecnologia 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Apoio Administrativo e finalístico. 

Metas 2018-2021: 

1. Implantar unidades geradoras de energia fotovoltaica; 2. Reduzir em 40% o consumo de energia elétrica nas unidades administrativas mais onerosas; 3. Elaborar estudos técnicos com 

objetivo de subsidiar planos e programas de desenvolvimento energético no Município; 4. Promover ações na comunidade e Administração Pública Municipal abordando o uso 

consciente de energia elétrica; S. Elaborar e desenvolver Plano Municipal de Gestão da Energia Elétrica (PLAMGE); 

Indicadores: 

1. Potência instalada das unidades geradoras de energia fotovoltaica implantadas, em quilowattpico (kWp); 2. Consumo medido, em quilowatt-hora (kWh)/ano, das unidades 

consumidoras pertencentes à PMP; 3. Estudos realizados; 4. Ações e eventos realizados; 5. Plano Municipal de Gestão de Energia Elétrica elaborado. 



AÇÕES  

N2  
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

TIPO 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE - 
METAS FISICAS 

AÇÃO (A/P) MEDIDA 

2018 O 

Implantação 	de 	unidades Unidade geradora de Potência 2019 
360 

geradoras de energia. 2  Implantar unidades geradoras de energia fotovoltaica. P 
energia implantada. Instalada 350 2020 

2021  

1. Identificar oportunidades de economia e geração de energia, tendo em vista a redução dos 

desperdícios em horizontes temporais de curto, médio e longo prazo. Além de dar subsídio 
2020 50 

Gestão 	e 	aprimoramento 	do Gestão e Aprimoramento 
% 360-A 

energético municipal' recurso 
técnico a outros membros do organograma municipal; 2. Realizar acordos de cooperação P 

Realizados 
técnicas, a fim de realizar estudos técnicos; 3. Realizar campanhas de conscientização de uso 

racional de energia elétrica; 4. Elaborar e desenvolver Plano Municipal de Gestão Energética. 2021 50 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2- Alteração; 3 - Exclusão. 

,'Programa Eficiência Energética - Alteração da justificativa, metas e indicadores 

'Ação 360- Alteração do produto esperado e das metas físicas 

'Ação 360-A - Gestão e aprimoramento do recurso energético municipal - Inclusão 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Desenvolvimento, Produção Sustentável, Indústria e Comércio 

Programa: Gestão Ambiental Plena 

Objetivo: 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 sócio-econômico 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. 

Público Alvo: Setores governamentais, usuários do sistema, sociedade civil organizada, produtor rural e população em geral 

Justificativa do Programa: Fazer valer as políticas públicas voltadas ao meio ambiente, através de ações para fins de preservar, proteger, defender o ambiente natural, recuperar e 

melhorar o meio ambiente antrópico, atendidas as peculiaridades locais,em harmonia como desenvolvimento econômico-social, visando assegurara qualidade ambiental propícia à vida, 

em conformidade com as diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente. 

Unidade Gestora: Municipal de Meio Ambiente - SEMMA 

Horizonte Temporal: 	 Contínuo 	 Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1.Aumentar o número licenças emitidas pelo município; 2.Aumento da efetividade das ações de Comando e Controle de atividades potencialmente poluidoras; 3. 

Aumento do número de ferramentas de gestão ambiental tais como leis, resoluções, planos, programas e projetos relacionados ao tema meio ambiente. 

Indicadores: 1.Número de licenças emitidas atualmente dividido pelo número de licenças em 2016; 2.Número de fiscalizações e monitoramento realizados dividido pelo número de 

processos solucionados; 3. Número de ferramentas de gestão elaboradas e implementadas. 



ES 

N2 DA TIPO UNID. DE 
NOME DA AÇAO OBJETIVO PRODUTO ESPERADO METAS FÍSICAS 

AÇÃO  (A/P)  MEDIDA 

Licenças ambientais emitidas, 

Pareceres, Relatórios e Laudos 2018 1 

produzidos, denúncias 
Licenciar, Fiscalizar e Monitorar ambientalmente atividades que causem ou possam causar 

impactos ou poluição ambiental, visando a aplicação de medidas diretivas constituídas por 
solucionadas, advertências e autos 2019 1 

Execução da Gestão de infração aplicados, licenças 
366 

Ambiental Loca 12 
normas estabelecidas no âmbito nacional e local, além de promover e executar programas e P 

monitoradas, TAC's e TCA's 
Unidade 

ações de Educação Ambiental, visando fortalecer a gestão ambiental local e o fortalecimento 2020 2.531 gerados; Campanhas, eventos, 
de ferramentas que promovam a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável. 

projetos e ações de combate a 

poluição nos seus diversos aspectos 2021 2.531 
realizados. 

Revisão PPA - 2020-2021 

1- Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

'Ação 364— Comando e Controle - Exclusão 

Ação 365 - Promoção da Educação Ambiental - Exclusão 
2  Ação 366 - Fortalecimento da Gestão Ambiental Local - Alteração do nome da ação, objetivo e produto esperado. (ações 364 e 365 incorporadas) 



PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Desenvolvimento, Produção Sustentável, Indústria e Comércio 

Programa: Fomento á Gestão Ambiental Local 

Objetivo: 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. 

Público Alvo: Conselheiros, servidores PMP e SEMMA, usuários do sistema e população em geral 

Justificativa do Programa: Necessidade fomentar a construção de uma consciência ecológica coletiva, visando a efetivação do desenvolvimento sustentável tendo como base o art.225 da 

Constituição Federal, bem como racionalizar o investimentos em políticas públicas voltadas ao meio ambiente através de estudos/diagnósticos da situação atual. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMA 

Horizonte Temporal: 	 Contínuo 	 Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1.Elevar o número de conselheiros e servidores capacitados para atuar no Conselho e na SEMMA; 2.Aumentar volume de cursos e palestras promovidas à comunidade; 

3.Realizar os estudos ambientais necessárias a boa implementação das políticas públicas voltadas ao meio ambiente; 4.Fomento a planos, projetos e programas voltados ao meio 

ambiente. 

Indicadores: iNúmero de conselheiros, servidores e pessoas capacitados atualmente/conselheiros, servidores e pessoas capacitadas em 2016; 2.Número de cursos e palestras 

promovidas a comunidade atualmente/cursos e palestras realizados em 2016; 3.Número de estudos ambientais produzidos; 4.Número de planos, projetos e programas financiados. 



AÇÕES  

N2 DA 

AÇÃO 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 

 (A/P) 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 

 MEDIDA  

- 
METAS FISICAS 

369 

Elaboração de Estudos e 

realização de capacitação e 

treinamento52  

Oferecer aos conselheiros e servidores SEMMA melhores condições de atuação quanto à 

gestão ambiental local e melhorar o planejamento das políticas públicas voltadas ao meio 

ambiente. 

A Treinamentos Realizados Unidade 

2018 3 

2019 5 

2020 5 

 2021 5 ________ _____________________________ 

370 

Fomento a planos, projetos e 

programas voltados ao meio 

ambiente 

Oferecer financiamento 	a 	instituições 	públicas 	ou 	privadas, 	que visem 	a 	melhoria 	da 

scondições ambientais; permitir a elaboração de estudos, relatórios e projetos; promover 

atividades temáticas relacionadas ao meio ambiente. 

A 

Projetos financiados, estudos, 

relatórios e projetos produzidos e 

cursos, palestras, encontros e 

conferências realizados 

Unidade 

2018 3 

2019 3 
 

2020 3 

2021 	1 3 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

2  Programa - Alteração do nome do programa de: Fomento á capacitação e elaboração de estudos ambientais, para: Fomento á Gestão Ambiental Local 
2  Ação 369 - Alteração do nome da ação 



Revisão do PPA 
PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Cultura, Esporte e Lazer 

Programa: Esporte Participativo 

Objetivo: 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. 

Público Alvo: Estudantes, Comunidade em Geral e Organizações Esportistas Amadoras 

Justificativa do Programa: O Programa Esporte Participativo visa atender a carência esportiva da rede de ensino, retomando e reestruturando os eventos esportivos para 

esse público, bem como a infraestrutura existente, além de assistir as pessoas Portadoras de Necessidades Especiais e as pessoas em vulnerabilidade social nas ações 

esportivas e culturais realizadas, 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. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

Horizonte Temporal: Contínuo 	 Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: Inserir os Estudantes, Comunidade em Geral e Organizações Esportistas Amadoras nas ações realizadas pela SEMEL. 

Indicadores: 1. Quantidade de Atividades esportivas e culturais realizadas; 2. Numero de Estudante assistidos; 3. Organizações Esportistas Amadoras apoiadas. 



AÇÕES  

N2  DA 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 
PRODUTO ESPERADO 

UNIO. DE 
METAS FÍSICAS 

AÇÃO  (A/P)  MEDIDA  

1. Desenvolver ações esportivas e culturais em parceria com a SEMSI, SEMAS, SECULT, 

SEMED, SEMSA e ONGS, que atendam o público infanto-juvenil que vivem em situação de 2018 30% 
vulnerabilidade social em nossa cidade, contribuindo para a redução das ocorrências de 

violência infanta-juvenil registradas em nosso município; 2. Realizar os Jogos Estudantis de 

Parauapebas bem como outras ações esportivas e culturais voltados para as pessoas 

Portadoras de Necessidades Especiais; 3. Realizar Festivais Esportivos entre bairros; 4. Em 

parceria com a SEMED e SECULT, realizar ações esportivas e culturais nas Escolas da rede de 2019 30% 
ensino, como a Semana Esportiva! Cultural, os Jogos Interescolares de Parauapebas - JIPS e a 

Esporte Educacional e Iniciação Esportiva no contra turno escolar, promovendo 	práticas educativas de esporte Atividades esportivas 
397 

Comunitário 2 inclusivo com atividades recreativas, formativas e sociais; S. 	Apoiar as manifestações do 
A 

e culturais realizadas, 
9/ ° 

esporte amador da cidade, principalmente aquelas em fase inicial de organização em nosso 

município; 7. Apoiar as entidades que administram o Esporte e as Associações Esportivas 2020 20% 

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; 8. Em parceria com a SEMPROR, SEMSA, SEMAS, SEMED, SEMURB, 

GABINETE reestruturar e ampliar o Campeonato Rural de Futebol de Campo agregando ao 

evento ações de capacitaço técnica, inclusão, cidadania, saúde da família ao homem do 2021 20% 

campo. 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

Programa: Alteração do nome do programa de: Esporte Educacional e Comunitário, para: Esporte Participativo 

'Ação 397 - Alteração do nome e objetivos (ações 396 e 398 incorporadas) 

Ação 396 - Atividades esportivas no âmbito escolar - Exclusão 

3 Ação 398 - Apoio ao esporte amador - Exclusão 



Revisão do PPA 
PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Cultura, Esporte e Lazer 

Programa: Esporte Cidadão 

Objetivo: Inserir a Comunidade em Geral da Área Urbana, Rural e Indígena de Parauapebas, os Grupos de Riscos e da Melhor Idade, Esportes Radicais e de Aventura e 

Alunos/Atletas do Projeto Educando pelo Esporte - Preparando para Vida, nas ações realizadas pela SEMEL. Preencher o tempo livre dos indivíduos com atividades físicas, 

esportivas e de lazer que propiciem o desenvolvimento da sociabilidade e relações interpessoais, da melhoria da qualidade de vida, da participação espontânea, da 

criatividade e da ocupação prazerosa do tempo da pupulação. 

Público Alvo: População de Parauapebas em geral 

Justificativa do Programa: O Programa Esporte Cidadão visa orientar a prática das atividades físicas nos Espaços Públicos, conscientizando a população da importância dessa 

prática, além de assistir aos Grupos de Riscos e da Melhor Idade, Estimular os Esportes Radicais e de Aventura e Otimizar o Projeto Educando pelo Esporte - Preparando para 

Vida da SEMEL. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

Horizonte Temporal: Contínuo 
	

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: 1. Otimizar o Projeto Educando pelo Esporte - Preparando para Vida; 2. Promover atividades físicas e de lazer para o público da Melhor Idade; 3. Criar 

programas de atividades físicas voltado ao atendimento dos Grupos de Riscos atendidos pelo Programa Saúde da Família, (parceria com a SEMSA); 4. Realizar, Em parceria 

com a SEMMA/ICMBIO, o mapeamento das áreas com possibilidade de prática de esportes de aventura em nossa cidade, S. Acesso e uso da área mapeada Regularizado. 

Indicadores: 1. Percentual de amplianção do projeto Educando pelo Esporte; 2. Quantidade de ações esportiva e de lazer realizadas; 3. Programas de atividades físicascriado; 

4. Número de éreas mapeadas; S. Áreas com acesso Regularizado. 



AÇÕES  

N2  DA 
NOME DA AÇAO OBJETIVO 

TIPO 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE - 
METAS FISICAS 

AÇÃO  (A/P)  MEDIDA 

1. Em parceria com a SEMSA e SEMAS promover atividades físicas e de lazer para o público da 

Melhor Idade visando a melhoria da qualidade de vida deste público inseridos nos programas 
2018 31/a 

específicos da SEMSA e SEMAS; 2. Realizar ações de lazer integrando associações de bairros, 

escolas, clubes esportivos e sociais, igrejas e demais secretarias do governo nos bairros de  

Parauapebas, Zona Rural e Áreas Indígenas, propiciando à comunidade urbana, rural e 

indígena, acesso a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer esportivo, otimizando a 

utilização dos espaços físicos públicos (praças, campos, quadras poliesportivas, equipamentos 2019 35% 
das escolas); 3. 	Em parceria com a SEMSA, Promover Atividades Físicas e Esportivas 

Esporte, Lazer, Saúde e 
Orientadas nos Espaços Públicos 	conscientizando da importância da prática de atividades Atividades de esporte 

401 
Qualidade de Vida  

físicas para a melhoria da saúde, com diagnostico das condições físicas, prescrição adequada A e lazer realizadas % 

das atividades e acompanhamento dos resultados dos praticantes de atividades físicas e 

esportivas regulares; 4. Em parceria com a SEMED e SEMAS, reestruturar e ampliar o Projeto 

Educando pelo Esporte - Preparando para Vida, por meio de escolinhas de futebol (como 2020 17% 

carro chefe), 	masculino e feminino, 	para diversas faixas etárias, e 	incluindo todas as 

modalidades ofertadas pela SEMEL (Escolinhas de Futebol Society, Futsal, Handebol, Voleibol,  

Judô, 	Karatê, 	Jiu-Jitsu, 	Bicicross, 	Capoeira, 	Bailet), 	Modalidade 	Aeróbica, 	Implantar as 

modalidades (Xadrez, Tênis de Mesa, Basquetebol), atendendo cerca de 5.000 (cinco mil) 

atletas/ano nas áreas urbanas e rural onde têm núcleos da SEMEL; S. Locação de Imóveis que 
2021 17% 

contemplem o desenvolvimento do Projeto. 

Revisão PPA - 2020-2021 

1- Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

'Programa: Alteração do nome do programa de: Esporte, Lazer, Saúde e Qualidade de Vida, para: Esporte Cidadão 

2Ação 401 - Alteração do nome e objetivos (ações 399, 400 e 402 incorporadas) 

Ação 399 - Festivais Esportivos e de Lazer - Exclusão 

Ação 400 - Atividades físicas e Esportivas Orientadas - Exclusão 

Ação 402 - Educando pelo Esporte - Preparando para Vida - Exclusão 



Revisão do PPA 
PPA 2018-2021 

Ações e Metas por Programa 

Eixo Estratégico: Cultura, Esporte e Lazer 

Programa: Rendimento Esportivo 

Objetivo: Atender às estruturas formais do esporte na cidade, criando possibilidades de desenvolvimento baseadas em aspectos científicos do esporte olímpico, paralímpico e 

outros que tenham interface com o rendimento esportivo, mediante a implantação de mecanismos específicos que contemplem a formação de atletas e ao Esporte de 

Rendimento propriamente dito. Criar e regulamentar o Programa Bolsa Atleta Municipal, com o objetivo de realizar projetos esportivos visando valorizar e beneficiar atletas e 

paratletas amadores e jovens talentos do município em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais. Em parceria com a SEMED promover festivais esportivos 

para detectar talentos em diversas modalidades, nas escolas da rede de ensino. Propiciar o aprimoramento da técnica para competições de alto nível, no Programa de 

Formação de Atletas para o Esporte de Rendimento. Objetiva ainda, atender as reais necessidades da cidade, criando infraestrutura e mecanismos que possibilitem o 

desenvolvimento do desporto de base, amador e profissional de Parauapebas que visam o alto rendimento. 

Público Alvo: Jovens e Adultos atletas e paratletas do Esporte de Rendimento de todas as modalidades de Parauapebas, Treinadores, Técnicos e Profissionais de Educação 

Física. Entidades, Profissionais e amadores de Parauapebas. 

Justificativa do Programa: Buscar a integração das ações do Poder Público municipal com Escolas e Entidades de Administração de Esportes visando a detecção de jovens 

talentos. Criar Programas de Formação de Atletas e Paratletas para o Esporte Rendimento, proporcionar que esses atletas participem dos Eventos estaduais, nacionais e 

internacionais, bem como Captar grandes eventos esportivos para nossa cidade. Potencializar ações que propiciem o desenvolvimento do desporto de base, amador, bem 

como para o desporto profissional. 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

Horizonte Temporal: Contínuo 	 Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2021 

Tipologia: Finalístico 

Metas 2018-2021: Inserir Jovens e Adultos atletas e paratletas, Entidades, Profissionais e amadores do Esporte de Rendimento nas ações realizadas pela Semel. 

Indicadores: Quantidade de Atletas, Entidades, Profissionais e amadores Inseridos. 



AÇÕES  

N2  DA 
NOME DA AÇÃO OBJETIVO 

TIPO 
PRODUTO ESPERADO 

UNID. DE 
METAS FÍSICAS 

ÃO (A/P) MEDIDA 

1. Apoiar e Promover a Iniciação ao Desporto de Base, e ao Amador, e à Formação de Atletas 

em nossa cidade, em todos os segmentos (feminino, masculino, diferentes faixas etárias) na 2018 25% 

área 	urbana 	de 	nosso 	município; 	2. 	Implantar 	o 	Programa 	Bolsa 	Esporte 	Escolar 	ao 

aluno/atleta da rede pública de ensino dando condições de participar das atividades/eventos 

esportivos; 3. Implantar o Programa de Iniciação e Aperfeiçoamento do Futebol de Base, nos 

Campos de Grama Sintética da cidade, através de parcerias com a iniciativa privada, visando o 
2019 25% 

rendimento esportivo; 4. Apoiar os Clubes e Ligas Esportivas, aptos a firmarem parcerias 

405 2  Talentos Esportivos 
junto aos órgãos de Controle do Município, para melhor desenvolvimento do Desporto 

-_ 	. A 
Ações implantadas e 

Amador e Profissional; S. Propiciar condições favoráveis ao desenvolvimento do Esporte de apoiadas 

Rendimento local nas mais diversas modalidades, bem como Captar Eventos Nacionais e/ou 

Internacionais, para que além do fomento ao esporte, nosso município seja inserido na rota 2020 25% 

dos grandes eventos, auxiliando no desenvolvimento do turismo em nossa cidade e na 

geração de emprego e renda. 6 capaz de promover um salto de qualidade na preparação de 

profissionais e atletas nas diversas 	modalidades esportivas olímpicas e paralímpicas; 7. 

Qualificar Recursos Humanos para dar ao Município condições de preparar uma geração de 2021 25% 
atletas de alto nível. 

Revisão PPA - 2020-2021 

1 - Inclusão; 2 - Alteração; 3 - Exclusão. 

2Aço 405 - Alteração do nome e objetivos (Ações 403 e 404 incorporados) 

Ação 403 -Circuito Nacional e Internacional de Eventos Esportivos - Exclusão 

Ação 404 - Centro de Excelência Esportiva de Parauapebas - Exclusão 


