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O PROCESSO DE PLANEJAMENTO  

 

A Prefeitura Municipal de Tracuateua, através de sua Secretaria Municipal de 

Administração e Planejamento acompanhou os debates e solicitações da sociedade de 

Tracuateua, como parte do processo de elaboração do Plano Plurianual - PPA 2018-2021 

agregando os saberes de técnicos e sociedade em geral para a construção do planejamento 

das ações do governo. Consolidaram-se proposições advindas do Plano de Governo da 

atual Gestão, do Plano Diretor Municipal, dos Planos Estratégicos Setoriais da 

Prefeitura e as 06(seis) Audiências Públicas realizadas no período de 10 de junho a 01 de 

julho nas localidades de Santa Maria, Cocal, Chapada, Vila Fátima, Vila Socorro e na 

sede do Município. 

O PPA 2018-2021 tem como principal finalidade o planejamento do governo, definido 

a partir da concepção estratégica da atual gestão da Prefeitura Municipal de Tracuateua que 

concebeu como balizador 04 (quatro) dimensões estratégicas; a saber: Promoção do Bem-

Estar, Desenvolvimento Humano Integral, Planejamento Institucional & Territorial e 

Desenvolvimento Econômico Sustentável. 

A dinâmica de elaboração do PPA que foi desenvolvida na Prefeitura Municipal de 

Tracuateua permitiu discussão sobre qualquer tipo de ação, sem considerarmos limites de 

recursos financeiros, pois objetivou conceber o município que se quer no futuro. Buscou-se 

recolher as mais amplas diversidades de ideias ou propostas, seja de curto, médio ou longo 

prazo, fáceis ou de complexa implantação, de modo que fossem sistematizados os anseios 

manifestados da população de Tracuateua ou de seus representantes. 

O processo de coleta das propostas foi livre e não precisou de voto, contou com o 

registro direto das informações. Utilizou-se as mídias sociais como coletor de propostas. 

Foram criados uma página no Facebook (facebook.com/ppatracuateua) e um e-mail 

(ppatracuateua@gmail.com) que oportunizaram a colaboração não presencial. Tudo foi 

documentado nos anexos do PPA 2018-2021 para que seja, em tempo oportuno, informado 

como resultado à sociedade. Cada proposta teve o mesmo peso, seja colocada por uma 

pessoa ou por um representante da sociedade civil organizada.   

O processo também não teve a pretensão de ser a solução de todos os problemas de 

Tracuateua, e sim um amplo momento de produção de ideias e proposições que poderão 

entrar imediatamente neste ciclo, ou poderão constar em ciclos posteriores. Desse modo 

constatou-se que grande parte das propostas advindas das audiências públicas, está 

contemplada nas Iniciativas ou Metas constantes no PPA.  

Vale destacar que estas propostas não servem 

como resposta sem a compatibilização com os 
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detalhamentos técnicos e contábeis de cada órgão ou entidades da Prefeitura Municipal de 

Tracuateua. As que não serão contempladas por razões de má concepção ou falta de 

dotações financeiras serão informadas para as devidas comunidades participantes do 

processo. 

 
 

METODOLOGIA E MECANISMO DE PARTICIPAÇÃO NO PPA 2018-2021 

 

O processo contou com atividades preparatórias (referentes ao trabalho de realização 

das audiências publicas) no COIMP – Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses, no 

mês de março/2017, com os técnicos e assessores da prefeitura e instrumentos de 

comunicação. Concluída esta etapa, no mês de junho/2017, foram enviados convites para 

as audiências publicas as lideranças comunitárias, além da entrega direta os segmentos 

mais representativos.  

Foram produzidos materiais informativos, cartazes, folders, banners, e em outros 

canais de comunicação, como site da prefeitura e canais de mídias sociais, já citados 

anteriormente. 

 
 
JUSTIFICATIVA DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO  
 
 

 
Consideramos que a força do processo reside na ampliação e no amadurecimento 

politico da sociedade para identificar suas necessidades de forma coletiva, sistematizá-las e 

se mobilizar para cobrar a implantação de politicas públicas, formuladas sob a forma de 

propostas. 

Espera-se o fortalecimento da comunidade pela ampliação da capacidade de 

planejamento participativo por parte das lideranças e representantes das comunidades.  

Os programas serão desenvolvidos de acordo com o modelo de gestão definido por 

esse governo, para otimizar os recursos financeiros integrando politicas pública, e 

favorecendo assim sua complementariedade. 

 

Explicando o Processo 

 

A concepção do mapa estratégico deu-se de maneira colaborativa e participativa entre 

todas as Secretarias. A partir do Slogan “A serviço do povo”, tentou-se enxergar a gestão 
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pública municipal e a prestação de serviços através de dimensões “enxutas” e eficientes, 

observando os princípios que as regem. Foram eleitos 04(quatro) Eixos estratégicos:  

1 - Promoção do Bem-Estar; 

2 - Desenvolvimento Humano Integral; 

3 - Planejamento Institucional & Territorial; 

4 - Desenvolvimento Econômico Sustentável 

 
Promoção do Bem-Estar - As cidades do novo século imersa nas cotidianidades dos 

indivíduos ainda quer parecer com a sociedade que existiu antes dos efeitos da 

“globalização”: moderna, mas saudável; contemporânea, mas seguras; ineficiente, mas 

longeva. Esse contraditório tem sido o grande motivo de debates. O Bem-estar, um conceito 

muito abstrato, é o grande desejo do hoje. A gestão municipal de Tracuateua, a partir das 

reuniões com seus integrantes assumiu o desafio de promover o “Bem-Estar” de sua 

população através do engendramento de politicas, programas e ações já existentes nas 

áreas da Saúde, Assistência Social, Esporte e Segurança Pública, através de suas 

respectivas Secretarias. Assim, a princípio, não se está criando algo novo, mas algo 

inovador – a forma de se prestar os serviços públicos e suas intencionalidades. 

 
Desenvolvimento Humano Integral - Sabe-se que o ser humano e seu Bem-Estar é o 

objetivo maior das politicas publicas. A garantia de direitos emponderam o ser e o estimula a 

desenvolver-se. Garantir que a pessoa se desenvolva integralmente parece utopia no 

contexto geopolítico em que vivemos face aos imensos desafios que o mundo impõe. 

Entretanto, a CF-88 garantiu a igualdade de oportunidades para que o desenvolvimento das 

pessoas fossem a consequência desse pacote de oportunidades como o acesso a educação 

de qualidade, Cultura, Ciência e tecnologias que possam ser aplicadas de forma resolutiva 

em seus cotidianos lhes proporcionando a realização Maslowiana*. 

 
Planejamento Institucional &Territorial - A prefeitura municipal, atenta aos avanços de 

tecnologias na área da gestão pública e ao cumprimento de metas de seu plano de governo, 

com o intuito de melhorar a prestação de serviços à comunidade, precisa se redesenhar 

para atingir às expectativas de seus munícipes. Através deste eixo temático, a gestão 

municipal faz uma avaliação de seu organograma. O Planejamento institucional assume 

papel importante neste cenário estratégico por compreender a necessidade de otimização 

da estrutura organizacional da gestão publica municipal para dar mais funcionalidade e 

melhorar seus atendimentos.  

No mesmo viés, o Planejamento territorial foi levado em consideração haja vista o 

grande crescimento demográfico das áreas urbanas na contramão de uma realidade 

iminentemente rural. Proposições como o reordenamento dos espaços urbanos, 
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regularização fundiária, cadastros imobiliários, cadastros ambientais e planejamento 

habitacional são inerentes a este eixo. Pois, entender as necessidades locais, sua 

organização territorial, suas especificidades e suas estratégias colaboram nas adequações 

capazes de transformar essas diferentes realidades de acordo com as demandas sociais. A 

partir deste novo desenho de Gestão Publica Municipal espera-se promover algumas 

mudanças culturais que deverão vencer alguns paradigmas locais. 

  
Desenvolvimento Econômico Sustentável - Ao longo da historia do município a geração 

de renda tem pouco atendido ao tripé da sustentabilidade. O desenvolvimento econômico 

deve receber da gestão publica local atenção e ações capazes de nortear e possibilitar seu 

avanço necessário de maneira sustentável. 

Atendendo aos princípios legais, acordos nacionais e internacionais, é possível 

conduzir o crescimento da economia do município com metas que mitiguem a pobreza e a 

fome e outros “Objetivos do milênio”, respeitando as idiossincrasias dos povos locais e 

compensando danos inevitáveis causados pelo progresso. 

Preocupado com a questão ambiental, reduzindo-se ao caráter exploratório apenas. 

Neste eixo, além do debate, quis se mapear as cadeias produtivas existentes no município 

que vêm sendo mal exploradas ou executadas. Temas muito importantes como agricultura, 

pecuária, pesca, turismo, indústria e comércio foram elucidados com ênfase para suscitar 

maior interesse no debate por parte da comunidade. 
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1 - Promoção do Bem-Estar 

 

 

SAÚDE 

 

Visão do Eixo Estratégico 

Que Tracuateua seja um município referência na Área de Saúde do interior do Pará, contribuindo para a melhor 

qualidade de vida da população local e da Região Nordeste do Estado. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Visão do Eixo Estratégico  

Que Tracuateua seja um município referência na Área da Assistência Social do interior do Pará, contribuindo 

para a melhor qualidade de vida da população local e dos indicadores sociais. 

 

ESPORTE 

 

Visão do Eixo Estratégico  

Que Tracuateua seja um município referência na Área do Esporte no interior do Pará, contribuindo para uma 

melhor qualidade de vida da população local e dos indicadores da saúde, da educação e do turismo. 

 

SEGURANÇA 

 

Visão do Eixo Estratégico 

Que Tracuateua tenha os melhores indicadores de Segurança Pública, entre os municípios do Pará com mais de 

30 mil habitantes, garantindo a prevenção e o controle das manifestações de criminalidade e violência. 

A segurança tem o sentido maior de preservar pela ordem pública, pela proteção dos cidadãos e sua incolumidade, assim como pela tutela 

da propriedade. Em outras palavras, prima pela salvaguarda e manutenção dessa ordem pública, em suas várias manifestações: segurança 

das pessoas, segurança da propriedade, tranquilidade dos agregados humanos e proteção a qualquer outro bem tutelado com disposições 

legais e auxílio em caso de infortúnios públicos ou privados. 

Desse modo, a Segurança é primordial para:  

(i) o funcionamento e a conservação da cidade (Estado);  

(ii) a boa ordem da sociedade civil;  

(iii) a defesa da comunidade dos perigos internos;  

(iv) salvaguarda da integridade física da população, nos bens e nas pessoas, contra os inimigos naturais e sociais, seja em suas residências 

privadas, seja em espetáculos públicos (cinemas, teatros, estádios, feiras, exposições, entre outros);  

(v) vigilância e controle sob a cidade;  
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(vi) prevenção e repressão de delitos e  

(vii) manifestações contrárias ao bem estar e à ordem pública. 

 

PROGRAMA - ATENÇÃO BÁSICA E DA ATENÇÃO ESTRATÉGICA 

 

OBJETIVO 1 

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao 

atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da politica de atenção básica e 

especializada. 

AÇÕES 

- Ampliar o número de Agentes Comunitários de Saúde; 

- Inauguração as USF da zona rural e urbana e implantação de equipes de Saúde Bucal e Saúde da 

Família; 

- Expandir as Equipes de Saúde da Família; 

- Implantar Academia da Saúde; 

- Construção de polos de Academia da Saúde; 

-Implantação de mais um NASF I; 

- Construção de UBS;  

- Reformar e ampliar as UBS da zona urbana e rural; 

- Ampliar as unidades de saúde da família; 

- Ampliar e reformar o HMT; 

- Implantar projeto de Telessaúde; 

- Equipar e reequipar as unidades básicas de saúde; 

- Reequipar o Hospital Municipal; 

- Aderir e contratualizar o PMAQ; 

- Garantir através de portarias ministeriais, moradia e alimentação aos médicos do Programa Mais 

Médicos; 

- Aquisição de ambulâncias; 

- Implantação de laboratório de Prótese Dentária – LPDR; 

- Construir e equipar o CTA; 

- Implantar postos de coleta nas UBS estratégicas; 

- Aquisição de veiculo/motocicleta equipada para transporte das coletas; 

- Aquisição de veiculo de passeio para apoio as estratégias saúde da família; 

- Equipar laboratório Municipal; 

- Implementar o SISVAN WEB nos serviços da atenção primária; 

- Ampliar as ofertas de consultas e procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade; 

- Ampliar o numero de leitos no HMT, com articulação junto ao Estado; 

- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes (informática, mobiliário, etc); 

- Aquisição de carros de passeio par uso nos serviços da Atenção Básica; 

- Promover capacitação dos profissionais que atuam na assistência das UBS; 

- Implantar e implementar nas UBS, o prontuário eletrônico e E-SUS. 
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OBJETIVO 2  

Realizar o mapeamento e zoneamento da população a ser atendida, buscando ampliar e melhorar a 

qualidade de atendimento na atenção básica à saúde. 

AÇÕES 

- Desenvolver estratégias para melhoria do acesso e qualificação da Atenção Básica, por meio de 

Agentes Comunitários e Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Meta 1 - Realizar pesquisa para identificar a satisfação do usuário, nas diferentes áreas e setores da 

atenção básica, e apresentar sugestões/ações corretivas. 

Meta 2 - Ampliar a área de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) até a meta estabelecida 

no PMS. 

- Realizar estudos de demandas e levantamentos de suporte técnico-profissional das Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), para viabilizar a implantação de um projeto piloto de 3° turno de 

atendimento na área de maior afastamento da sede municipal; 

- Ampliar e qualificar o apoio ao diagnóstico laboratorial; 

- Fortalecer as redes prioritárias de atenção à saúde do Ministério da Saúde, como os Programas: 

Rede Cegonha, Rede de Atenção às Urgências e Emergências, Rede de Atenção Psicossocial; 

- Ampliar o programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); 

- Desenvolver estratégias para fortalecer o Programa Saúde na Escola, no Município de Tracuateua; 

- Fortalecer outros programas de atenção básica, incentivados pelo Ministério da Saúde, em todas as 

regiões administrativas do Município, considerando o perfil epidemiológico de alerta; 

- Implantar o Programa Academia da Saúde, para orientação de atividade física, de esporte e lazer 

nas comunidades de maior incidência de doenças crônico-degenerativas;  

- Viabilizar veículos 24 horas para UBS estratégicas para suporte a rede de Urgência e Emergência. 

- Fortalecer o Programa Mais Médicos; 

- Aumentar a disponibilidade de medicamentos nas UBS; 

- Fortalecer a supervisão dos ACS nas suas respectivas áreas de atuação; 

- Mapear e redistribuir os ACS, em cumprimento as orientações do MS; 

- Garantir condições de trabalho aos ACS. 

 

 

 

OBJETIVO 3  

Ampliar a quantidade de leitos hospitalares em Tracuateua, garantindo o acesso necessário em 

tempo oportuno, observando critérios de acolhimento e avaliação de classificação de risco. 

AÇÕES 

- Fortalecer os Protocolos de Classificação de Risco no HMT; 

- Aumentar a oferta de leitos de média e alta complexidade que garantam o atendimento a população; 

- Propor e apoiar a ampliação de áreas de internação do HMT e sua adesão à Rede Cegonha; 

- Ampliar o atendimento médico-hospitalar do HMT. 
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PROGRAMA - ATENÇÃO AS URGÊNCIAS 

 

OBJETIVO  

Aprimorar a Rede as urgências, com expansão e adequação a urgência hospitalar, de serviços de 

atendimento móvel de urgência (SAMU), e centrais de regulação, articulada as outras redes de 

atenção. 

AÇÕES  

- Equipar a Base Municipal do SAMU; 

- Equipar a urgência e emergência do HMT; 

- Implementar a Central de Regulação Municipal (Consultas, Exames); 

- Implantar a Central de Regulação Municipal no HMT (urgências, leitos); 

- Articular junto ao Governo Estadual e Federal, a aquisição ou a renovação da frota de unidade 

móvel; 

- Promover capacitação dos profissionais que atuam serviços de atendimento móvel de urgência 

(SAMU), e nas centrais de regulação; 

 

 

PROGRAMA - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA  

 

OBJETIVO  

Promover a atenção Integral a saúde da mulher e da criança e implementação da “rede cegonha”, 

com ênfase nas áreas e população de maior vulnerabilidade social. 

AÇÕES 

- Ampliar a cobertura de exames citopatologicos a cada 3 anos de mulheres na faixa etária de 25 a 64 

anos; 

- Ampliar a cobertura de mamografias em mulheres de 50 a 69 anos de idade; 

- Organizar a rede de atenção a Saúde materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e 

resolutividade; 

 - Realizar a captação precoce de gestantes em todas as UBS e USF; 

- Garantir as gestantes 07 ou mais consultas de pré-natal; 

- Garantir as gestantes a realização de exames de pré-natal preconizadas pelo Ministério da Saúde; 

- Garantir as gestantes a realização de USG transvaginal e/ou obstétrica; 

 - Readequar referencias e contra-referencias as gestantes de alto risco; 

- Reforma e/ou ampliação do Centro Cirúrgico do HMT; 

- Implementar os testes rápidos de gravidez, sífilis, HIV e hepatites para todas as gestantes das UBS 

e CTA; 

- Aumentar o percentual de parto normal; 

- Implementar a assistência em Planejamento familiar, bem como as gestantes, bem como a garantia 

dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos das mulheres; 
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- Viabilizar 01 mutirão de cirurgia geral e 01 de cirurgias ginecológicas eletivas femininas; 

- Ampliar a cobertura dos exames de triagem neonatal; 

- Ampliar o acesso ao diagnóstico e tratamento das mulheres com lesões percussoras do câncer de 

colo uterino e de mama; 

- Ampliar e qualificar os serviços da rede de saúde de atenção as Mulheres em situação de violência 

domestica e sexual; 

- Implantar, implementar e monitorar o programa de incentivo ao Aleitamento Materno exclusivo – 

PROAME nas unidades de saúde; 

- Investigar os óbitos materno, infantil e fetal; 

- Reduzir taxa de mortalidade Infantil; 

- Reduzir números de mortalidade materna; 

- Investigar os óbitos maternos em mulheres em idade fértil; 

- Reduzir incidência de sífilis congênita; 

- Promover capacitação dos profissionais que atuam na assistência a saúde da mulher e da criança. 

 

 

PROGRAMA - SAÚDE MENTAL  

 

OBJETIVO  

Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase em atender pessoas com transtornos mentais e no 

enfrentamento da dependência de crack e outras drogas. 

AÇÕES 

- Implementação do Centro de Atenção Psicossocial I – CAPS I; 

- Implantação de um programa de promoção e prevenção com profissionais da saúde, definida para 

inclusão de temas relacionados no calendário da SEMED; 

- Readequação do espaço físico do CAPS I; 

- Equipar e reequipar o CAPS I; 

- Promover capacitação dos profissionais que atuam serviços de Atenção Psicossocial, álcool, Crack 

e outras drogas. 

 

 

PROGRAMA - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA PESSOA IDOSA E DOS PORTADORES DE 

DOENÇAS CRÔNICAS, PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 

 

OBJETIVO  

Garantir atenção integral a saúde da pessoa idosa e dos portadores de doença crônica, pessoa com 

deficiência, com estimulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e 

prevenção.    

AÇÕES 

- Implantar Saúde da Pessoa com deficiência; 
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- Implantar o programa “Melhor em Casa”; 

- Implementar o Centro de Reabilitação de Tracuateua - CRT; 

-Equipar e reequipar o CRT; 

- Melhorar a acessibilidades dos usuários do SUS nas UBS do município; 

- Promover capacitação dos profissionais para atuação nos serviços à saúde da pessoa idosa e dos 

portadores de doenças crônicas, pessoa com deficiência. 

 

 

PROGRAMA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

 

OBJETIVO 1  

Reduzir os riscos e agravos a saúde da população, por meio do fortalecimento das ações de 

promoção e vigilância em saúde.     

AÇÕES 

-Equipar e reequipar o Departamento de Vigilância em Saúde; 

- Capacitar e qualificar os profissionais de saúde no âmbito da Vigilância em Saúde; 

- Ampliar a Rede de Frios; 

- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes (informática, mobiliário, etc); 

- Promover capacitação dos profissionais para atuação nas ações voltadas a promoção e vigilância 

em saúde; 

- Implementar o Programa da Saúde do Trabalhador nas UBS; 

- Ampliar e implementar os programas da Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Vigilância 

Ambiental; 

- Organizar a Vigilância do Óbito materno, infantil e fetal; 

- Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilifera; 

- Capacitar e qualificar a equipe de VISA através de Treinamento Básico de Vigilância Epidemiológica 

– TBVE 

- Alcançar 95%de todas as vacinais em menores de 1 ano de idade, exceto a Febre Amarela que 

será de 100%; 

- Realizar Cobertura Vacinal do 1º Reforço de poliomielite e DTP em idade preconizada; 

- Construir, reformar e /ou ampliar e equipar a Central de rede de frios, bem como a sala de vacina do 

município; 

- Estabelecer parceria com a maternidade do HMT, a fim de garantir a vacinação dos RN nascidos no 

município com a vacina BCG e Hepatite B nas primeiras 12horas após o parto; 

- Montar parceria com escolas infantis (públicas e privada) do município, para acompanhamento das 

cadernetas vacinais destes escolares; 

- Reduzir a Mortalidade decorrentes das doenças infecto contagiosas; 

- Intensificar a investigação dos óbitos; 

- Aumentar a notificação dos casos de sífilis; 
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- Notificar os casos de hepatites virais nos Sistemas de Informação de Agravos de Notificação – 

SINAN; 

- Aprimorar a classificação de causas básicas de óbitos no sistema de informação; 

- Captar, diagnosticar e tratar os casos diagnosticados de LV e LTA; 

- Realizar esquema profilático de pós-exposição de vacinação contra Raiva em todas as pessoas que 

foram agredidas por morcegos ou animais silvestres e agredidas por animais domésticos 

desconhecidos; 

- Realizar tratamento adequado dos acidentes por animais peçonhentos; 

- Notificar e investigar os casos de febre Amarela; 

- Intensificar a coleta para declarações de Nascidos Vivos – DNV; 

- Intensificar a coleta para declarações de Óbitos - DO; 

- Implantar e implementara saúde do trabalhador; 

- Implantar e implementar a Politica de Promoção a Saúde; 

- Monitorar unidades sentinelas de notificação de acidentes de trabalho; 

- Realizar a Promoção e Vigilância em saúde aos agravos de notificação compulsória; 

- Implementar os Programas de Vigilância Sanitária; 

- Realizar cursos de manipulação de alimentos; 

- Realizar inspeção de estabelecimentos de serviços de Alimentos; 

- Realizar inspeção de outros estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária; 

- Realizar campanhas de Castração de Cães e gatos; 

 - Realizar capacitação dos agentes de zoonoses; 

- Realizar campanhas de vacinação Anti-Rábica; 

- Aumentar a cobertura no combate as endemias no município; 

- Reduzir dos casos de sífilis congênita; 

- Reduzir a mortalidade infantil; 

- investigar dos óbitos infantis; 

- Reduzir a mortalidade infantil pós-neonatal; 

- investigar óbitos de mulheres em idade fértil; 

- Avaliar grau de incapacidades no diagnóstico nos casos novos de hanseníase; 

- Investigar os casos graves e óbitos suspeitos de dengue imediata; 

-Curar os casos novos de hanseníase diagnosticadas nos anos das coortes; 

- Examinar os contatos registrados dos casos novos de hanseníase; 

- Avaliar o grau de incapacidade física no diagnostico dos casos de hanseníase; 

- Ampliar a realização de exames de cultura para os casos de retratamento de tuberculose pulmonar; 

- Encerrar oportunamente os casos de tuberculose com situação de encerramento no sistema de 

informação de agravos de notificação – SINAN 

- Realizar busca ativa dos casos de tuberculose pulmonar bacilifera (TBP +) examinados; 

- Confirmar por sorologia os casos de Hepatite B; 

- Reduzir ou manter a taxa de incidência de AIDS em menores de 5 anos de idade; 

- Curar clinicamente os casos de LTA; 
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- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes (informática, mobiliário, rede de frios etc) para 

a realização dos serviços da VISA; 

- Promover capacitações dos profissionais para atuação nas ações voltadas a promoção e vigilância 

em saúde; 

- Implantar o Programa da Saúde do Trabalhador nas UBS; 

- Ampliar e implementar os programas da Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Vigilância 

Ambiental. 

 

 

OBJETIVO 2  

Implementação de ações de saneamento básico e saúde ambiental para a promoção da saúde e 

redução das desigualdades sociais, com ênfase no Programa de aceitação do crescimento. 

AÇÕES 

- Realizar as coletas mensais de amostras de agua e enviar para análise; 

- Implantar a educação em Saúde Ambiental. 

 

 

PROGRAMA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

OBJETIVO - Garantir a assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

AÇÕES 

- Adquirir anualmente através de licitação, medicamentos, insumos e correlatos; 

- Implementar a Central de Assistência Farmacêutica; 

- Implementar o sistema de informação HÓRUS na Central de Abastecimento Farmacêutico e nas 

unidades dispensadoras de medicamentos; 

- Suprir o quadro de profissional farmacêutico de acordo com as necessidades no âmbito municipal; 

- Viabilizar e agilizar a distribuição de medicamentos, insumos e correlatos as farmácias das UBS no 

âmbito municipal; 

- Capacitação dos profissionais da assistência farmacêutica no programa HORUS e outros.  

 

 

PROGRAMA - TRABALHADORES DO SUS 

 

OBJETIVO 1  

Contribuir com a adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das 

relações de trabalho dos trabalhadores do SUS.    

AÇÕES 

- Realizar concurso público para trabalhadores da área da saúde; 

- Realizar convocação/contratação de servidores através de concurso público e leis municipais de 

contratação; 
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- Reorganizar a força de trabalho; 

- Reorganizar estrutura administrativa conforme quantitativo estipulado em lei especifica; 

- Qualificar os trabalhadores do SUS Municipal; 

- Efetivar a politica Nacional de Saúde do Trabalhador Municipal; 

- Promover cursos de Humanização; 

- Realizar qualificação dos servidores da urgência e emergência do Município em ATLS, ACLS e BLS; 

- Realizar qualificação dos servidores do SAMU no resgate ao paciente psiquiátrico; 

- Adequar recursos humanos as necessidades do SUS Municipal; 

- Implantar o PCCS (Plano de Cargos, Carreira e salários) em conformidade com as politicas 

nacionais dos trabalhadores do SUS, com avaliação de desempenho de produtividade; 

- Fortalecer a participação dos trabalhadores de saúde, gestores e representantes sindicais nas 

discussões da mesa de negociação permanente; 

- Criar o regimento da Secretaria Municipal de Saúde; 

- Estruturar ou Reestruturar o organograma da SEMUST conforme legislação especifica e realidade 

atual. 

 

OBJETIVO 2  

Articular a formação de recursos humanos do Município, com qualificação na área de saúde. 

AÇÃO 

- Diversificar os cursos técnicos, na área da saúde, apoiando a criação de novos cursos de curta 

duração, voltados à qualificação de profissionais em gestão, atenção,promoção e prevenção à saúde. 

 

 

PROGRAMA – GESTÃO EFICIENTE  

 

OBJETIVO 1  

Implementar novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na 

garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultados, participação social e financiamento 

estável.   

AÇÕES 

- Implantar assessoria jurídica na SMS; 

- Atualizar o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde e legislação especifica; 

- Manter atualizado no cadastro CNES, todos os profissionais com perfil profissional, vinculados a 

secretaria municipal de saúde; 

- Captação de recursos nas esferas públicas municipais, estaduais e federais para investimento e 

custeios (exceto pessoal) no SUS; 

- Participação da saúde na construção da LDO; 

- Sincronização do fluxo do processo administrativo; 

- Criar calendário anual de audiência pública; 

- Garantir a Conferencia Municipal de Saúde nos prazos previstos em Lei; 
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- Garantir a Conferencia ou Plenária da Saúde da Mulher nos prazos previstos em Lei; 

- Garantir a Conferencia ou a Plenária Municipal de Vigilância  de Saúde nos prazos previstos em Lei; 

- Renovação de frota de veículos públicos; 

- Implantar serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos ( informática, centrais 

de ar, equipamentos odontológicos, ambulâncias, equipamentos hospitalares, etc); 

- Implantar a Ouvidoria do SUS; 

- Criar dispositivo legal para manter o funcionamento do serviço de Ouvidoria do SUS; 

- Reestruturar e apoiar o programa de Tratamento Fora do Domicilio – TFD; 

-Implementar o Departamento de Planejamento; 

- Realizar quadrimestralmente ou anualmente, para avaliações e adequações junto aos servidores 

quanto aos resultados do plano, fortalecimento da gestão participativa; 

- Implementar o setor de informática da SMS (espaço físico, equipamentos e recursos humanos 

qualificados); 

- Qualificação de gestores, diretores e coordenadores da secretaria municipal de saúde; 

- Implementar mecanismos de sugestões, criticas, e ou denuncias voltadas a administração pública 

da saúde; 

-Implementação de estudo e reformulação da Programação Pactuada Integrada – PPI; 

- Descentralização do Cartão Nacional de Saúde para os estabelecimentos públicos da saúde 

municipal; 

- Implementar o Sistema de Regulação,  Controle e Avaliação. 

 

 

OBJETIVO 2  

Estimular que os gestores públicos e privados desenvolvam planos estratégicos, na área da saúde, 

com objetivo de tornar o Município de Tracuateua uma referencia de serviços em saúde, no nordeste 

do Pará. 

AÇÕES 

 - Desenvolver estratégias com gestores públicos e privados da área de saúde do Município, 

buscando a viabilização de um Polo especializado. 

- Articular, com os gestores públicos e privados da área da saúde, a organização de palestras, 

seminários e cursos, para qualificar profissionais e gestores. 

 

 

 

OBJETIVO 3  

Articular a Regionalização do Planejamento e do Atendimento da Saúde. 

AÇÃO 

- Articular políticas municipais de saúde conjuntas, para a Região Nordeste do estado. 
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OBJETIVO 4  

Implantar um sistema informatizado que dê agilidade e resolutividade às demandas de atenção a 

saúde do Município. 

AÇÕES 

- Implantar a informatização da Central de Regulação de Consultas e Exames de Internações 

Hospitalares. 

- Implantar e disponibilizar na rede o prontuário eletrônico do paciente. 

- Diagramar e publicar todos os fluxos de processos de atendimento do paciente das unidades na 

rede de atenção básica. 

- Implantar um sistema que gerencie o fornecimento de materiais e medicamentos aos pacientes e o 

monitoramento dos estoques das farmácias e almoxarifados da rede. 

 

 

 

OBJETIVO 5  

Garantir uma ampla participação da sociedade na elaboração dos próximos Planos Municipal de 

Saúde (PMS) e atingir as metas estabelecidas. 

AÇÕES 

- Apoiar logística e financeiramente a Secretaria Municipal de Saúde juntamente com o Conselho 

Municipal de Saúde (CMST) para realização da Conferência Municipal de Saúde, com ampla 

participação da comunidade; 

- Apoiar logística e financeiramente a Secretaria Municipal de Saúde juntamente com o Conselho 

Municipal de Saúde (CMST) para realização das Conferências ou Plenárias Municipais de Saúde, 

com ampla participação da comunidade; 

- Viabilizar as propostas previstas no Plano Municipal de Saúde, através da atuação conjunta e 

articulada da Secretaria Municipal de Saúde, com o 4º Centro Regional de Saúde (CRS), o CMST e 

as demais instituições de saúde do Município; 

- Desenvolver uma sistemática de revisão periódica das Propostas e metas estabelecidas no PMS, 

visando adequação e/ou atualização desse, em consonância com a realidade epidemiológica do 

Município; 

- Garantir dotação orçamentária ao CMST. 

 

 

OBJETIVO 6  

Ampliar a interação do Poder Público Municipal com os órgãos responsáveis pela área da saúde, em 

especial o Conselho Municipal de Saúde (CMST). 

AÇÃO 

- Realizar reuniões semestrais da SMS com a participação do CMST, 4º CRS, Comissão de Saúde da 

Câmara Municipal de Vereadores de Tracuateua (CSCMV) e outras instituições. 
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PROGRAMA - CIDADE JUSTA E IGUALITÁRIA 

 

OBJETIVOS  

-Transformar Tracuateua em um município mais justo, combatendo a discriminação racial, de gênero 

e de qualquer outra natureza; 

- Enfrentar a pobreza no município, promovendo o atendimento integral e qualificado à população em 

situação de risco pessoal, social ou com direitos violados; 

- Tornar o município uma referência na execução de políticas sócio assistenciais de crianças, 

adolescentes e jovens. 

AÇÕES 

- Implantação de Centro de Convivência de Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens; 

- Construção de Centro de Referência de Assistência Social – CRAS; 

- Fortalecer o CRAS VOLANTE; 

- Implantação do Bolsa Família Móvel; 

- Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral á Família e Indivíduos; 

- Implantação do Programa Família Acolhedora; 

- Reforma e Equipagem das Unidades de Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens; 

- Manutenção das Unidades de Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens; 

- Promoção de Ações de Gênero, Étnico e Racial; 

- Implantação de Ações de Combate ao Racismo e à Discriminação; 

- Desenvolvimento de Ações de Combate ao Racismo e à Discriminação; 

- Implantação de Residência Inclusiva Pessoas com Deficiência; 

- Implantação de Casa Lar para Idosos; 

- Implantação do Conselho municipal do Idoso; 

- Manutenção dos Serviços de Proteção a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social; 

 

 

PROGRAMA - ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

OBJETIVO  

Promover Ações que garantam os Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens com base no 

Estatuto da Criança e Adolescente. 

AÇÕES 

- Capacitação dos Profissionais na Área de Políticas Assistenciais, Saúde e Educação de crianças, 

Adolescentes e Jovens; 

- Capacitação Profissional de Jovens Aprendizes e Familiares; 

- Reforma e equipagem de central de medidas sócio educativas em meio aberto; 

- Manutenção da Central de Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto; 
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PROGRAMA: PROMOÇÃO DA EQUIDADE DE GÊNERO, PROTEÇÃO E ATENÇÃO A MULHER 

 

OBJETIVO  

Implantar e coordenar políticas públicas de promoção a equidade de gênero e a melhoria da 

qualidade de vida e a cidadania das mulheres de Tracuateua. 

AÇÕES 

- Implantação da Delegacia da Mulher; 

- Realização de Campanhas de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres; 

- Implantação da Casa de Passagem da Mulher;  

- Implantação do Centro de Prevenção e Atenção a Mulher em Situação de Violência; 

- Ampliação e Manutenção dos Serviços de Atenção aos Direitos das Mulheres; 

- Promoção de Ações de Cidadania para as Mulheres; 

- Capacitação e Autonomia Econômica das Mulheres; 

- Capacitação de Mulheres para o Controle Social das Políticas Públicas; 

- Realização de Ações nas Datas Simbólicas em Defesa dos Direitos das Mulheres; 

- Implantação do Programa Mulher no Esporte; 

- Criação de Lei Municipal de Proteção às mulheres; 

 

 

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 

AÇÕES 

- Realização de Ações para a Reparação; 

- Realização de Ações de Qualificação para Promoção da Equidade Racial para População; 

- Realização de Ações para Promoção da Cidadania – LGBT; 

- Realização de Ações de Apoio à Irmandade Quilombola e comunidades Negras. 

 

 

PROGRAMA: MUNICÍPIO CIDADÃO 

 

OBJETIVO 

Combater a exclusão social, através da articulação de políticas públicas e privadas, promovendo 

ações de caráter preventivo, assistencial e protetivo e de integração aos grupos em situação de risco 

e/ou vulnerabilidade. 

AÇÕES 

- Manutenção e fortalecimento dos Conselhos de Direitos; 

-Manutenção do Conselho Tutelar e fortalecimento de rede sócio assistencial; 

- Implantação dos Serviços de Intermediação de Mão de Obra; 

- Implantação de Ações Voltadas a Garantia dos Direitos e Combate a Homofobia e Proteção da 

População LGBT; 
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- Proteção Social Especial, voltados para Crianças e Adolescentes; 

- Informação, Educação e Comunicação Social; 

- Fortalecimento de Serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculo para Crianças, 

Adolescentes, Idosos, Intergeracional e Pessoas com Deficiência; 

- Implantação de Centro de Convivência para Pessoas com Deficiência; 

- Criação da Estrutura de Suporte da Central de Informações e Atendimentos Social – CIAS; 

- Capacitação Profissional para Beneficiários do Programa Bolsa Família; 

- Capacitação Profissional para Pessoas em Vulnerabilidade e Risco Social; 

- Ampliação de Oferta de Serviços Sócio assistenciais e Benefícios Eventuais e Continuados; 

- Implantação de Restaurante Popular; 

- Manutenção dos Centros de Convivência; 

- Manutenção do Restaurante Popular; 

- Proteção dos Direitos da Criança, do Adolescente, da Pessoa com Deficiência e do Idoso; 

- Manutenção dos Equipamentos Sócio assistenciais; 

- Construção da Central de atendimento ao CAD ÚNICO; 

- Criação e implantação da ouvidoria municipal do Sistema único da Assistência Social – SUAS. 

 

PROGRAMA - ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O CIDADÃO 

 

OBJETIVO 1 

Viabilizar e estimular ações que estimulem a prática de atividades esportivas, gerando lazer, 

entretenimento e qualidade de vida ao cidadão de Tracuateua. 

AÇÕES 

- Requalificação de Quadras e Campos Esportivos; 

- Implantação e Implementação de Programas de Atividades Esportivas; 

- Apoio a Atletas e Delegações Representativas; 

- Promoção e atração de Eventos Esportivos; 

- Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer nas Comunidades; 

- Manutenção dos Equipamentos de Esporte e Lazer nas Comunidades. 

 

 

PROGRAMA – TRACUATEUA DA PAZ  

 

OBJETIVO 1 

Reduzir a Criminalidade. 

Ações 

- Ampliar as ações de prevenção, controle e combate da criminalidade pelas Forças de Segurança 

Pública; 

- Criar um banco de dados e estatísticas da violência em Tracuateua, para alimentar o Serviço de 

Segurança Pública e o Serviço de Vigilância do Território. 
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OBJETIVO 2 

Reduzir o tráfico de drogas e entorpecentes. 

Ações 

- Aumentar as ações repressivas ao tráfico e comércio de drogas e entorpecentes, por parte das 

forças de segurança, e agilizar os processos de averiguação de delitos e julgamentos das pessoas 

envolvidas e indiciadas à autoridade judiciária. 

- Aumentar a credibilidade e confiabilidade do “Disque Denúncia”. 

- Implantar as atividades de assistência e de reinserção social do usuário e dos dependentes 

químicos. 

- Conceder benefícios às instituições privadas que desenvolverem programas de reinserção dos 

usuários no mercado de trabalho. 

 

OBJETIVO 3 

Reprimir o comércio ilegal de tabaco e bebidas alcoólicas. 

Ações 

- Integrar as forças de segurança pública, visando à ampliação das medidas de caráter repressivo e 

das ações de fiscalização, em locais onde se pratica a venda ilegal e não há Alvará, bem como à 

diminuição do consumo em vias e praças públicas; 

- Atualizar e fazer cumprir a legislação pertinente à venda ilegal de tabaco e bebidas alcoólicas. 

 

OBJETIVO 4 

Criar e qualificar o efetivo e as ações do Guarda Municipal, relacionadas a questões de segurança 

pública municipal. 

Ações 

- Estudar formas de sensibilizar as Forças de Segurança Pública a realizarem ações conjuntas e 

constantes. 

- Criar, qualificar e equipar o efetivo da Guarda Municipal. 

- Instalar em parceria com o Estado PM BOXES. 

- Criar o sistema de vídeo monitoramento. 

 

 

OBJETIVO 5 

Incentivar a promoção de ações sociais conjuntas pelas Forças de Segurança Pública. 

Ações 

- Fomentar a integração dos orgãos federais, estaduais e municipais, visando à realização de ações 

sociais. 

- Mapear o Município de Tracuateua, verificar áreas críticas, levantar os recursos necessários para a 

implantação de programas "Propaz" do Governo do Estado, as providências necessárias para a 

implantação das primeiras ações locais. 

 



Prefeitura Municipal de Tracuateua 
Plano Plurianual 2018 - 2021 

20 

 

 

OBJETIVO 6 

Ter Forças de Segurança Pública devidamente, suficientemente, constantemente e modernamente 

equipadas. 

Ação 

- Realizar um balanço entre a situação ideal e a realidade da frota de viaturas e equipamentos para 

manutenção da ordem pública, em  suas várias manifestações (administrativa, judiciária ou 

tributária); 

- Viabilizar articulação municipal na captação dos recursos necessários para aquisição de 

equipamentos para as Forças de Segurança Pública. 

 

 

OBJETIVO 7 

Ampliar os programas de execução de medidas socio educativas para menores infratores. 

Ação 

- Avaliar, alinhar, ampliar e fortalecer os programas de execução de medidas socio educativas em 

meio aberto; 

- Facilitar a entrada de adolescentes em conflito com a Lei em programas que ofertem oportunidades 

de trabalho. 

 

 

 

OBJETIVO 8 

Ampliar e qualificar os programas de recuperação e ressocialização dos apenados do Sistema 

Prisional. 

Ação 

- Integrar os diversos órgãos, visando o estudo conjunto dos pedidos do regime semiaberto, bem 

como do controle dos apenados. 

- Ampliar os cursos profissionalizantes, durante a pena pelo "Sistema S", nas instituições de ensino. 

- Incentivar os Protocolos de Ação Conjunta (PAC) entre SUSIPE, Prefeitura Municipal, demais 

órgãos públicos estaduais e federais e setor empresarial, a fim de se criar trabalho para os apenados 

do regime semiaberto e aberto. 

 

 

OBJETIVO 9 

Ampliar a comunicabilidade, o senso de cidadania e as ações preventivas e de formação entre 

crianças e adolescentes. 

Ação 

- Criar projetos e programas de formação cidadã às crianças e aos adolescentes. 
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OBJETIVO 10 

Ampliar a segurança no trânsito. 

Ação 

- Revisar a qualidade e a trafegabilidade das vias públicas, instalar controladores de velocidade, 

implantar rótulas, estudar formas de acesso (trevos, passarelas, etc.) à BR (Faixa e outras), que 

fazem parte do cotidiano da cidade. 

 

OBJETIVO 11 

Viabilizar a segurança nas escolas. 

Ação 

- Criar um sistema para obter informações sobre a segurança nas escolas e em seus entornos. 

- Fiscalizar o transporte escolar. 

- Criar a Guarda Municipal 

 

 

 

 

2 - Desenvolvimento Humano Integral 

 

 

EDUCAÇÃO 

 

Visão do Eixo Estratégico  

Uma Educação de qualidade que atenda os níveis e as modalidades de ensino a partir das necessidades e das 

especificidades da população de Tracuateua, conforme preconiza a lei 9394/96. 

 

 

CULTURA 

 

Visão do Eixo Estratégico 

Que Tracuateua seja um polo cultural, por meio da realização de ações culturais, nos diversos espaços do seu 

território, e do reconhecimento dos seus agentes, empreendimentos e equipamentos culturais. 
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PROGRAMA – TRACUATEUA EDUCADORA  

 

OBJETIVO 1 

Apoiar a construção coletiva de ensino e aprendizagem e a implementação do Plano Municipal de 

Educação.  

AÇÕES 

- Elaborar coletivamente o Plano Municipal de Educação; 

- Estabelecer uma sistemática de acompanhamento e avaliação das metas estabelecidas no Plano 

Municipal de Educação; 

- Criar o Conselho Municipal de Educação. 

 

 

OBJETIVO 2 

Promover programas de qualificação e formação de professores, equipes profissionais e gestores 

para atuarem na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. 

AÇÕES 

- Ampliar programas de qualificação e apoio especializado de Educação inclusiva em todas as 

escolas; 

- Estabelecer políticas de formação de professores que integrem as TIC às práticas pedagógicas, no 

Ensino; 

- Promover a utilização das ferramentas e TIC nas escolas; 

- Estimular o empreendedorismo associativo/cooperativismo nas escolas; 

- Criar mecanismos de articulação entre as unidades de formação profissional, no Município, para o 

alinhamento de programas, envolvendo o SENAI-Bragança, o Instituto Federal do Pará (IFPA), 

Instituições de Ensino Superior, a SEMED, a 1ª URE e empresas; 

- Promover a produção e a publicação de materiais pedagógicos temáticos locais para todas as 

escolas; 

- Promover oferta da modalidade de ensino à distância, na EJA, por meio da Plataforma Moodle ou 

similar; 

- Garantir formação específica aos profissionais da educação municipal que atuam nas escolas do 

campo. 

 

 

OBJETIVO 3 

Dotar as escolas do Município de infraestrutura necessária a uma educação de qualidade, para o 

atendimento pleno das necessidades da população, em todos os níveis de ensino e modalidades, 

atendendo plenamente as determinações do PNE. 

AÇÕES 

- Garantir utilização de recursos materiais necessários para atender plenamente os estudantes com 

deficiência: material didático-pedagógico, instalações físicas e acessibilidade; 
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- Promover adequação de salas de aula e repouso com o mobiliário, brinquedos e equipamentos 

necessários na educação infantil; 

- Adequar a infraestrutura de uma escola (piloto), principalmente das salas de aula, para o pleno 

funcionamento do turno integral; 

- Equipar as escolas para a realização de ações que promovam o interesse empreendedorístico para 

a geração de renda; 

- Garantir que todas as escolas do Município, em todos os níveis, possuam o Plano de Prevenção de 

Controle Incêndios (PPCI). 

 

 

OBJETIVO 4 

Dotar as escolas do Município dos recursos pedagógicos e didáticos, bem como de pessoas e 

equipes especializadas, necessários a uma educação de qualidade, para o atendimento pleno das 

necessidades da população, em todos os níveis e modalidades de ensino da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental. 

AÇÕES 

- Garantir transporte gratuito e de qualidade para os estudantes PCD; 

- Ampliar o atendimento especializado para estudantes PCD e atender plenamente a demanda; 

- Constituir uma equipe de profissionais especialistas e qualificados, para atender plenamente os 

desafios da Educação inclusiva; 

- Garantir profissionais especializados (Música, Educação Física e Línguas) para atuar na Educação 

Infantil, nos anos Iniciais e Ensino Fundamental; 

- Dotar todas as escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental com as equipes necessárias, ao 

seu pleno funcionamento, incluindo professores especializados, estagiários (parcerias), merendeiras 

e auxiliares administrativos e outros profissionais, caso necessário; 

- Viabilizar acompanhamento pedagógico, práticas vinculadas à agroecologia, iniciação científica, aos 

direitos humanos, à cultura e arte popular, ao esporte, lazer, à  memória e história das comunidades 

tradicionais; 

- Garantir a implementação das políticas de inclusão e de ações afirmativas; 

- Instituir, através de parcerias, a coordenação da Educação profissional e tecnológica na SEMED; 

- Garantir plenas condições de funcionamento de todas as escolas, envolvendo coordenação 

pedagógica, funcionamento das bibliotecas, existência de transporte público adequado, segurança 

pública adequada e um quadro de professores em todos os níveis e modalidades de ensino; 

- Realizar parceria que viabilize aos estudantes com deficiência auditiva o acesso a uma "Sala de 

AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO"; 

-Promover parcerias com as demais secretarias do município, caso necessário, no intuito de garantir 

o pleno funcionamento das atividades educacionais. 
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OBJETIVO 5 

Promover parcerias e firmar convênios que promovam a integração e qualificação da Educação no 

Município para a Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

AÇÕES 

- Garantir convênios com Instituições Filantrópicas de Educação e que esses atendam o público 

adulto com deficiência; 

- Efetuar parcerias com secretarias do governo municipal e órgãos públicos, para efetivar o processo 

de inclusão educacional; 

- Efetivar parcerias de Incentivo à Leitura, promovendo que se incentivem ações permanentes nas 

escolas, envolvendo Instituições de Educação Superior, instituições do Sistema “S”, Academia de 

Letras do Brasil, Conselho Municipal de Cultura e empresas do Município; 

- Promover ações de aproximação entre escola e comunidade; 

- Promover ações de integração da Rede de Assessoramento à Problemática da Evasão Escolar, 

envolvendo MP, SEMED, SEMAS, SEMUST, Conselho Tutelar e 1ª URE; 

- Desenvolver projetos de integração entre as secretarias do governo municipal, órgãos dos demais 

níveis de governo, ONGs, fundações e Instituições de Educação Superior, para a realização de 

atividades nas escolas; 

- Garantir a articulação de políticas públicas para a EJA, envolvendo atividades culturais e esportivas, 

no Município; 

- Criar departamento municipal para atender as demandas do setor industrial do Município. 

 

 

 

OBJETIVO 6 

Ampliar, diversificar e qualificar a oferta de Educação de forma a atender plenamente as 

necessidades da população do Município, em conformidade às determinações do Plano Nacional de 

Educação. 

AÇÕES 

- Desenvolver indicadores fidedignos dos números de alunos com deficiência, transtornos globais, 

desenvolvimento e altas habilidade/superdotação; 

- Matricular todos os estudantes com deficiência no ensino regular; 

- Organizar, junto às IES e afins, cursos profissionalizantes, a fim de atender à demanda de alunos 

alvo da Educação Especial para inserção no mercado de trabalho; 

- Criar ações municipais de Correção do Fluxo Escolar; 

- Implementar integralmente as Diretrizes e os Parâmetros Curriculares Municipais, para todos os 

níveis e modalidades de ensino do sistema municipal; 

- Ofertar alternativas de ensino diurnas para a EJA.  
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OBJETIVO 7 

Promover a qualificação dos sistemas de gestão escolar, para o desenvolvimento de estruturas e 

processos democráticos, competentes e responsáveis, em todos os âmbitos da Educação, no 

Município. 

AÇÕES 

- Promover a capacitação gerencial das equipes gestoras, em todas as escolas de todos os níveis e 

modalidades de ensino; 

- Garantir a Gestão Democrática com a alternância de diretores através de eleições diretas nas 

escolas públicas de todos os níveis; 

- Desenvolver mecanismos de controle do cumprimento do estabelecido no Plano de Carreira (horas 

de planejamento, piso, gratificações, qualificação, etc.); 

- Promover a integração entre a 1ª URE, a SEMED e IES tendo em vista a parametrização das 

políticas pedagógicas e a organização territorial das redes de ensino municipal, estadual e federal; 

- Ampliar a representatividade dos diferentes segmentos da Educação, no Conselho Municipal de 

Educação; 

- Fortalecer os Conselhos Escolares. 

 

 

PROGRAMA – TRACUATEUA CULTURAL  

 

OBJETIVO 1 

Construir coletivamente e implementar as propostas do Plano Municipal de Cultura (PMC). 

AÇÕES 

- Valorizar e reconhecer o papel do Conselho Municipal de Cultura enquanto instância representativa 

do setor; 

- Realizar reuniões semestrais entre a Secretaria Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de 

Cultura, a Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Vereadores e demais instituições envolvidas 

para apresentação e monitoramento das propostas do Plano Municipal de Cultura; 

- Promover a aproximação com outros setores (empresarial, educacional, turismo, segurança, etc.), 

para viabilizar a implementação do Plano Municipal de Cultura; 

- Realizar concurso público, a fim de contratar profissionais com formação na área cultural para a 

Secretaria Municipal de Cultura; 

– Criar o Fundo Municipal de Cultura e incluir os empreendimentos culturais nos setores financiados; 

- Possuir equipamentos culturais públicos, em bom estado de conservação, para atender às 

necessidades dos empreendimentos criativos e dos agentes culturais. 

 

 

OBJETIVO 2 

Viabilizar a realização de eventos culturais, como atrativos, para o desenvolvimento turístico. 

AÇÕES 
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- Articular os empreendedores e as instituições dos setores da Cultura e do Turismo, para atuarem 

em conjunto; 

- Utilizar os meios de comunicação, para fomentar o mercado cultural existente, por meio da 

divulgação dos eventos consolidados com vistas à ampliação da oferta de serviços culturais. 

 

 

OBJETIVO 3 

Possuir um espaço que concentre a divulgação dos eventos e empreendimentos culturais e turísticos 

de Tracuateua e região. 

AÇÕES 

- Elaborar um Calendário Conjunto, para divulgar os Eventos dos Setores de Cultura e Turismo, e 

disponibilizá-lo em uma plataforma digital; 

- Realizar o mapeamento georeferenciado dos segmentos da economia criativa (produção artística, 

turística, cultural, etc.) de Tracuateua, com contato dos empreendedores/empreendimentos 

cadastrados e seus respectivos projetos. 

 

 

OBJETIVO 4 

Criar um sistema que facilite e oriente sobre a captação de recursos financeiros privados para os 

projetos dos empreendedores locais. 

AÇÕES 

- Fortalecer a aplicação da Lei de Incentivo à Cultura no Município; 

- Incentivar os corretores e o registro de imóveis para instruírem os compradores sobre a doação do 

ITVBI; 

- Criar um site para captação de projetos locais aptos a arrecadar recursos do Município, do Estado e 

da União, conferindo visibilidade às Propostas dos agentes culturais locais. 

 

 

 

OBJETIVO 5 

Organizar trabalhos conjuntos na região para a produção e a disseminação cultural. 

AÇÃO 

- Identificar os agentes culturais, produtores, gestores e demais atores na região e criar redes que 

tenham como principal objetivo produzir, gerir e vender produtos/serviços culturais. 

 

 

OBJETIVO 6 

Desenvolver os Empreendimentos e viabilizar a organização de APLs na região, nos segmentos da 

Economia Criativa. 
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AÇÃO 

- Articular as Secretarias relacionadas com as áreas de turismo, desenvolvimento e cultura, com 

vistas a sensibilizar os meios de comunicação local para geração e produção de conteúdo de 

economia criativa; 

- Estimular a Secretaria Municipal de Educação, a 1ª URE e as Instituições de Ensino Superior a 

criarem programas de disseminação da Cultura Empreendedora e Inovadora nas escolas e 

universidades; 

- Incentivar a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto a estabelecerem ações de 

intercâmbio intelectual, cultural e empresarial com os municípios, estados, focando a troca de 

experiências e negócios de empreendimentos criativos; 

- Viabilizar a criação e ampliação de incubadoras que abriguem empreendimentos da Economia 

Criativa; 

- Formalizar os empreendedores do setor de economia criativa, por meio da retomada da política de 

inscrição no Micro empreendedor Individual pela Sala do empreendedor; 

- Instruir a Sala do Empreendedor, para disseminar as formas de empreender e de financiar o setor 

de Economia Criativa; 

- Garantir recursos do Fundo Municipal de Cultura, para estimular novos empreendimentos de 

Economia Criativa; 

- Reduzir o ISS para o mínimo legal de 2% para todos os empreendimentos do setor de economia 

criativa que estejam articulados em redes associativas com plano de trabalho conjunto; 

- Apoiar a formação e a formalização de mais grupos, associações e entidades dos diversos setores 

da Economia Criativa; 

- Priorizar, em todos os editais de financiamento público municipal, projetos de cunho 

Colaborativo/Associativo; 

- Estimular, via articulação entre poder público, IES (Instituição de Ensino Superior), Sistema S e 

empreendedores, a criação e a manutenção de ações de qualificação em gestão de 

empreendimentos criativos; 

- Promover um fórum público para discussão e articulação de um Polo de Economia Criativa do 

Tracuateua e região. 
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3 - Planejamento Institucional & Territorial 

 

Visão do Eixo Estratégico  

Um trabalho de planejamento institucional & Territorial que através de politicas de curto, 

médio e longo prazo atenda as necessidades nas áreas: Gestão Pública, Infraestrutura, 

Mobilidade Urbana e Rodovias e Saneamento. 

 

GESTÃO PUBLICA  

Prezar pela qualidade dos serviços a seus cidadãos com base na valorização, qualificação e motivação de seus 

servidores, através da implantação de sistemas de gestão com infraestruturas adequadas, com transparência 

de informações e efetiva participação cidadã.        

 

 

INFRAESTRUTURA  

O termo infraestrutura tem um significado amplo, mas normalmente ele é associado à estrutura que serve de 

base à sociedade, como meios de comunicações, transportes (vias, veículos, tráfego, etc.), eletricidade, 

combustíveis (produção, distribuição, manutenção de rede, etc.), saneamento básico (fornecimento de água 

potável, rede de esgotos, etc.), entre outros, que garantem o funcionamento de um município ou região. A 

infraestrutura é a base necessária para alavancar o desenvolvimento.  

Esse eixo estratégico traz as contribuições dos grupos de trabalho (Infraestrutura e Saneamento) e está 

conectado a outros eixos deste Plano, especialmente ao do Planejamento territorial e do desenvolvimento 

econômico, da saúde e do meio ambiente. A infraestrutura é fundamental para o crescimento econômico 

porque este depende de rodovias adequadas, da disponibilidade de energia, para aumentar a produção, da 

rede de comunicações, das redes de água e esgoto... A saúde da sociedade depende da qualidade do 

saneamento básico a ela oferecido, o qual também traz reflexos sobre o meio ambiente. 

 

MOBILIDADE URBANA E RODOVIAS  

Para atingir os objetivos relacionados à busca de um deslocamento sustentável, o processo de elaboração do 

PDMU (Plano Diretor de Mobilidade Urbana) sugere as seguintes linhas estratégicas básicas: 

- Converter o pedestre como principal protagonista da mobilidade na cidade; 

- Transporte público de qualidade; 

- Empreender atuações que ajudem a melhorar a circulação de veículos na cidade; 

- Favorecer outros meios de transporte alternativos: bicicleta; 

- Conseguir uma distribuição de mercadorias ágil e uma carga e descarga ordenada; 

- Melhorar a segurança viária e mobilidade mais respeitosa com o meio ambiente; 

A expansão do número de veículos e as dificuldades do trânsito em Tracuateua tornam várias medidas 

urgentes, como: adequar e ampliar o sistema viário urbano, especialmente da rodovia que da acesso à 



Prefeitura Municipal de Tracuateua 
Plano Plurianual 2018 - 2021 

29 

 

 

cidade; criar uma fiscalização de trânsito urbano qualificada e efetiva; tornar o transporte de passageiros ágil e 

seguro; educar para o trânsito, visando reduzir a imprudência, e adequar o transporte de cargas à legislação 

existente. 

 

 

SANEAMENTO  

O saneamento básico engloba várias ações relacionadas ao abastecimento de água, à coleta de lixo, ao manejo 

de resíduos sólidos, à captação de esgoto e ao seu tratamento, ao manejo da água pluvial, à limpeza urbana e 

ao controle de pragas. 
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PROGRAMA – EFICIENCIA NA GESTÃO PUBLICA 

 

OBJETIVO 1 

Melhorar a prestação de serviços públicos aos cidadãos. 

AÇÕES 

- Implantar a Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão de Tracuateua;  

- Realizar e dar publicidade das pesquisas de satisfação da comunidade referentes aos serviços 

prestados pela Prefeitura Municipal de Tracuateua; 

- Implementar um programa de controle do tempo de espera para prestação de serviços municipais. 

 

 

OBJETIVO 2 

Melhorar a qualificação e a motivação dos servidores municipais. 

AÇÕES  

- Melhorar a qualificação dos servidores municipais, por meio de um programa permanente de 

formação e capacitação. 

- Propor lei municipal prevendo a exigência de qualificação mínima para os Cargos de Confiança e 

Funções Gratificadas. 

 

 

OBJETIVO 3  

Garantir infraestrutura e equipamentos necessários ao bom funcionamento dos serviços municipais. 

AÇÕES 

- Elaborar inventários com as necessidades de equipamentos e infraestrutura necessária para o bom 

desempenho dos trabalhos de cada secretaria e inseri-los no plano de investimentos da Prefeitura 

Municipal. 

 

 

OBJETIVO 4 

Ampliar a Receita do Município. 

AÇÕES 

- Disseminar, na comunidade, a importância dos recursos oriundos dos tributos e da sua utilização 

para a prestação de mais e melhores serviços. 

- Ampliar o Programa de Educação Fiscal da Prefeitura Municipal. 

- Qualificar a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), por meio do recadastramento 

imobiliário e da atualização da planta de valores do Município. 

- Qualificar a cobrança do ISSQN, por meio da ampliação da utilização do programa Nota Fiscal 

Eletrônica Municipal e adaptando-o ao Sistema Federal (ABRASF). 
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- Qualificar a cobrança do ITVBI, por meio da atualização do valor da terra nua no Município e por 

convênio com a Receita Federal, para obtenção de 100% da arrecadação do ITR (Imposto sobre a 

propriedade Territorial Rural). 

- Diminuir o valor da Dívida Ativa, por meio da agilização da cobrança dos débitos em atraso, da 

colocação das dívidas em protesto público e da terceirização da cobrança da Dívida Ativa. 

- Ampliar e qualificar a fiscalização tributária. 

- Revisar e adequar o Código Tributário Municipal, principalmente na esfera das penalidades dos 

tributos em débito. 

 

 

OBJETIVO 5 

Diminuir os custos operacionais da Administração Pública Municipal. 

AÇÕES 

- Implantar o método da Contabilidade Pública, estabelecido na Constituição Brasileira e nas suas 

regulamentações. 

- Avaliar a viabilidade de ampliar a terceirização de serviços da Administração Pública. 

- Concluir a implementação do pregão eletrônico.  

- Realizar o planejamento da logística de suprimentos. 

 

 

PROGRAMA – INFRAESTRUTURA PLANEJADA 

 

 

OBJETIVO 1 

Manter espaços e vias públicas em boas condições de uso. 

AÇÕES 

- Ampliar o programa de parceria na pavimentação de vias públicas. 

- Implantar o programa de parceria na manutenção de canteiros, praças, parques e áreas verdes. 

- Realizar ações de conscientização da sociedade para conservação dos espaços e vias públicas. 

 

 

OBJETIVO 2 

Criar um Sistema de Gestão Pública Municipal, com processos e procedimentos padronizados. 

AÇÕES 

- Estabelecer equipes de servidores do quadro responsáveis pela elaboração, implementação e 

atualização permanente de processos e procedimentos em todos os setores da Prefeitura Municipal. 

- Elaborar um mapa de processos e procedimentos e torná-lo conhecido. 
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OBJETIVO 3 

Possuir um sistema de informações integrado entre as diversas estruturas da Prefeitura Municipal 

que seja atualizado e acessível à consulta. 

AÇÕES 

- Implementar as propostas do Plano Diretor às Tecnologias da Informação. 

- Implementar o Banco de Dados Primários da Prefeitura Municipal na Secretaria de Planejamento   

Tracuateua. 

 

 

OBJETIVO 4 

Elaborar processos de planejamento público municipal (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, Planos Diretores, Planos Municipais), de forma participativa 

e com uma metodologia de co-criação, publicizando as informações do Poder Público Municipal. 

AÇÃO  

- Informar a comunidade sobre as ações do Poder Público Municipal, por meio de novas tecnologias. 

 

 

OBJETIVO 5 

Oferecer boas condições de infraestrutura e apoio para os Órgãos de Controle Social (Conselhos 

Municipais). 

AÇÕES 

- Valorizar o papel do Controle Social, para a melhoria da qualidade da Gestão Pública. 

- Tratar com prioridade as deliberações oriundas dos Órgãos de Controle Social (Conselhos 

Municipais). 

- Criar a Casa dos Conselhos 

 

 

PROGRAMA – MOBILIDADE URBANA  

 

OBJETIVO 1 

Viabilizar o Plano de Mobilidade Urbana 

AÇÃO  

- Elaborar o Plano de Mobilidade Urbana de Tracuateua 

 

 

OBJETIVO 2  

Adequar e ampliar o sistema viário. 

AÇÕES  

- Fazer a duplicação da Avenida Bragança no trecho entre a BR-308 e o Hospital Municipal de 

Tracuateua 
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- Construir “paradas” de embarque e desembarque de passageiros dos transportes públicos em 

Tracuateua, Vila Fátima, Manoel dos Santos e Corrente; 

 

 

OBJETIVO 3  

Criar a fiscalização de trânsito urbano qualificada e efetiva. 

AÇÕES 

- Criar um programa de Fiscais de Trânsito; 

- Instalar controladores de velocidade, nas vias de maior circulação de veículos automotores na 

cidade. 

- Implementar um sistema de controle e operação do trânsito. 

 

 

 

OBJETIVO 4  

Tornar o transporte público de passageiros ágil e seguro. 

AÇÕES 

- Determinar o nível de satisfação dos usuários do transporte público por modalidade. 

- Realizar projetos de ampliação e adequação do sistema viário, com vias específicas para o 

transporte público, visando aumentar sua agilidade. 

- Estabelecer um plano de longo prazo para a evolução do transporte coletivo de Tracuateua, 

vinculado ao edital de concessão desse serviço. 

- Construir um terminal rodoviário. 

 

 

OBJETIVO 5 

Educar para o trânsito. 

AÇÕES 

- Fortalecer o Programa de Segurança e Educação para o Trânsito, nas instituições de ensino do 

Município. 

 

 

OBJETIVO 6 

Analisar a viabilidade de criar um Departamento Municipal de Trânsito. 

AÇÕES  

- Criar um grupo de trabalho para analisar a viabilidade de criação de um Departamento Municipal de 

Trânsito. 
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OBJETIVO 7 

Adequar o transporte de cargas à legislação existente. 

AÇÕES 

- Regulamentar artigos do Código de Posturas que tratam do horário de carga/descarga e da área 

territorial que delimita o Centro Urbano. 

- Delimitar e sinalizar, de forma diferenciada, os espaços reservados para carga e descarga. 

 

 

 

PROGRAMA – SANEAMENTO PARA TUDO 

 

OBJETIVO 1 

Qualificar e universalizar os serviços de abastecimento de água potável no Município. 

AÇÕES 

- Universalizar o suprimento de água potável nos bairros: Nova Esperança, Nazaré, Água Fria e 

Comunidades Pólos: Vila Fátima, Manoel dos Santos, Cajueiro Boa Esperança e Vila Socorro; 

- Garantir a qualidade da água potável. 

- Manter regularidade no abastecimento de água. 

- Criar e implementar um mecanismo sistemático de pesquisa da satisfação dos usuários. 

 

 

OBJETIVO 2 

Qualificar e universalizar os serviços de esgotamento sanitário(Fossas Sépticas). 

AÇÕES 

- Universalizar a coleta de esgotos através de Fossas Sépticas. 

- Extinguir as 'fossas negras' no município 

- Incentivar estratégias de recuperação dos rios urbanos 

 

 

OBJETIVO 3  

Qualificar os serviços de limpeza urbana e universalizar o manejo de resíduos domésticos urbanos. 

AÇÕES 

- Criar uma central de informações sobre todos os tipos de resíduos e suas destinações. 

- Universalizar os serviços de coleta de resíduos domésticos e aumentar a frequência de captação. 

- Desenvolver um sistema de coleta de resíduos sólidos domésticos urbanos que melhore as 

condições de trabalho dos coletores. 

- Universalizar a coleta seletiva no Município. 

- Viabilizar ou atrair empresas de reciclagem de resíduos para Tracuateua.  

- Criar incentivos legais para o cadastro da coleta seletiva. 

- Prever a construção de um aterro sanitário  
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- Qualificar o sistema de limpeza nas vias públicas da Cidade. 

 

 

OBJETIVO 4 

Qualificar e universalizar os serviços de drenagem e manejo das águas pluviais na zona urbana. 

AÇÕES 

- Realizar estudos nas áreas urbanas para dimensionar e qualificar a rede coletora pluvial.  

- Ampliar a atual rede coletora pluvial. 

- Criar incentivos para a construção de edificações autossustentáveis.  

- Instituir políticas públicas para a pavimentação permeável. 

 

 

OBJETIVO 5 

Avaliar a concessão do abastecimento de água concedido à Cosanpa, com base na Lei Federal 

11.445. 

AÇÃO  

- Criar um grupo de trabalho para avaliar a concessão dos serviços de água entre o Município e a 

COSANPA. 

 

 

 

OBJETIVO 6 

Viabilizar convênio com entidade existente de fiscalização e/ou regulação do setor de Saneamento - 

Lei Federal 11.445. 

AÇÃO  

- Elaborar convênio com a COSANPA/FUNASA que contemple peculiaridades específicas de  

TRACUATEUA. 

 

 

OBJETIVO 7 

Analisar a viabilidade de criação de uma estrutura gerencial para o sistema de saneamento do 

Município. 

AÇÃO 

- Criar um grupo de trabalho a fim de analisar a viabilidade de instituir uma estrutura para gerenciar o 

sistema de saneamento do Município. 
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4 - Desenvolvimento Econômico Sustentável 

 

MEIO AMBIENTE 

Visão do Eixo Estratégico 

Que Tracuateua seja um município sustentável, bom para se viver, cumprindo as diretrizes 

das Conferências Municipais de Meio Ambiente. 

 

AGRONEGÓCIO 

Visão do Eixo Estratégico 

Que os produtores rurais do Município de Tracuateua tenham qualidade e produzam com a tecnologia mais 

adequada ao seu ambiente e de modo sustentável, bem como em quantidade suficiente para atender a 

demanda local e exportar para outras regiões e países. 

 

INDÚSTRIA 

Visão do Eixo Estratégico 

Que a indústria de Tracuateua seja reconhecida pela utilização de processos ambientalmente sustentáveis e 

alcance 1,5% de participação no VAB Industrial do Estado. 

 

TURISMO, COMÉRCIO E SERVIÇOS 

Visão do Eixo Estratégico 

Que Tracuateua seja reconhecida como destino turístico, e que os setores do Turismo, Comércio e Serviços 

alcancem 2,5% de participação no VAB de serviços do Estado. 

 

EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

Visão do Eixo Estratégico 

Que Tracuateua seja referência pelo empreendedorismo, pela inovação, pelo desenvolvimento de novas 

tecnologias e transferência de conhecimento, especialmente das instituições de ensino, para o setor 

empresarial. 

 

 

ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Visão do Eixo Estratégico 

Que Tracuateua e Região sejam referências no fortalecimento de um modelo de organização e sustentabilidade 

da sociedade, através dos valores e princípios do comércio justo e solidário. 
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PROGRAMA – Tracuateua Ambiental  

 

OBJETIVO 1 

Promover a aplicação da legislação ambiental, em âmbito municipal, incluindo os planos relativos ao 

Saneamento Ambiental e ao Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. 

AÇÃO 

- Elaborar, implementar e monitorar a aplicação do Plano de Saneamento Básico do município de 

Tracuateua. 

 

 

OBJETIVO 2 

Gerenciar os recursos hídricos, conforme a legislação. 

AÇÕES 

- Articular as forças políticas de Tracuateua, para viabilizar a elaboração dos Planos da Bacia 

Hidrográfica dos principais rios do município. 

- Articular esforços para a constituição das Agências das Bacias Hidrográficas dos Rios. 

- Definir uma política municipal de urbanização que valorize os recursos hídricos. 

- Definir uma política municipal de limpeza e desassoreamento dos recursos hídricos urbanos. 

- Promover o cumprimento da legislação referente às áreas de preservação permanente. 

 

 

OBJETIVO 3 

Implementar, em nível municipal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

AÇÕES 

- Implementar e monitorar a aplicação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). 

- Disseminar, na sociedade tracuateuense, a PNRS, a partir da realização de campanhas educativas 

para a comunidade. 

- Implementar a Logística Reversa (LR), nos setores definidos pela PNRS, e fomentar o 

empreendedorismo, nos diferentes elos da cadeia. 

- Possuir Pontos de Entrega Voluntária de Resíduos (PEV), com seus respectivos Planos de 

Gerenciamento. 

- Fomentar a criação e o desenvolvimento de um polo regional para a destinação final, 

ambientalmente adequada, dos resíduos sólidos industriais, de saúde e especiais. 

 

 

OBJETIVO 4 

Proteger e conservar o patrimônio natural. 

AÇÃO 

- Implantar o “Programa Bosque dos Bacuris”, baseado no sistema de áreas verdes, visando ampliar 

as áreas de preservação e de lazer. 
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OBJETIVO 5 

Fomentar ações de educação para a sustentabilidade. 

AÇÕES 

- Realizar diagnóstico de problemas socioambientais por região. 

- Aumentar o nível de conscientização para a sustentabilidade da comunidade tracuateuense. 

 

 

OBJETIVO 6 

Controlar a qualidade do ar, mantendo-a dentro dos parâmetros definidos na legislação. 

AÇÕES 

- Implementar as propostas do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) sobre as ações locais 

de gestão da qualidade do ar. 

- Desenvolver ações para atingir padrões primários de qualidade do ar, recomendados pela resolução 

do CONAMA 03/90. 

 

 

 

OBJETIVO 7 

Criar o cadastro técnico municipal de atividades potencialmente poluidoras. 

AÇÕES 

- Centralizar as informações das atividades e dos serviços ligados ao meio ambiente, facilitando o 

acesso à comunidade. 

- Criar cadastro de empreendimentos potencialmente poluidores. 

 

 

 

OBJETIVO 8 

Apoiar as instituições e os eventos voltados para a proteção do meio ambiente. 

AÇÕES  

- Definir ações de apoio ao CONDEMA, para que este possa executar plenamente suas funções de 

controle social. 

- Organizar e adequar a legislação municipal ambiental à luz da LC 140. 

- Estudar a viabilidade de criação de uma autarquia municipal de monitoramento, comando e controle 

ambiental. 

- Estudar a viabilidade de criação de uma delegacia regional especializada em meio ambiente. 

 

 

OBJETIVO 9 

Definir procedimentos para o cumprimento da legislação referente às questões sonora e visual do 

Código de Posturas. 
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AÇÕES  

- Desenvolver mecanismos de controle da Poluição Sonora, mantendo os índices de acordo com a 

legislação. 

- Desenvolver diretrizes para valorização e qualificação do meio ambiente natural e construído. 

 

 

OBJETIVO 10 

Desenvolver ações para a prevenção e redução dos danos causados por desastres naturais e 

antrópicos. 

AÇÕES  

- Adequar as condições de trabalho e qualificar a equipe da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

(COMDEC), para atuar na prevenção de desastres. 

- Criar órgãos de apoio à COMDEC, nas áreas de risco, conforme o Plano de Implantação e 

Operação do Ministério da Integração Nacional. 

- Criar o Plano Municipal de Redução de Riscos. 

- Implementar a fiscalização de rotina para os projetos, após a conclusão da obra. 

 

 

OBJETIVO 11 

Fomentar políticas públicas direcionadas para construções sustentáveis. 

AÇÃO 

- Criar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA), incentivando construções 

sustentáveis. 

 

 

OBJETIVO 12 

Implementar as políticas para a proteção animal. 

AÇÕES 

- Realizar ações que sensibilizem a sociedade quanto às suas responsabilidades em relação à 

proteção animal. 

- Implementar o Disque Denúncia para a proteção animal. 

 

 

PROGRAMA – TRACUATEUA SUSTENTÁVEL  

 

OBJETIVO 1 

Propor que Tracuateua seja um polo empresarial, no setor de Meio Ambiente. 

Ações 

- Incentivar a criação de empresas que atuem na área ambiental e fortalecer as empresas e os 

empreendedores já existentes. 
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- Criar leis municipais específicas, para estimular o desenvolvimento de empresas e 

empreendimentos locais na área ambiental. 

- Organizar um Arranjo Produtivo Local (APL) do Meio Ambiente. 

 

 

OBJETIVO 2 

Dotar os distritos de Tracuateua com a infraestrutura necessária para o desenvolvimento humano e a 

produção. 

Ações 

- Possuir estradas que atendam as demandas dos produtores.   

- Ampliar o saneamento básico aos distritos. 

- Implementar um sistema de fossa séptica biodigestora nas residências do meio rural. 

- Criar um programa de construção de sistemas de abastecimento de água para disponibilizar água 

potável em núcleos rurais. 

- Dispor de energia elétrica com capilaridade e potência adequada às demandas do meio rural. 

- Incentivar outras alternativas de  captação de energia elétrica, como: Solar e Eólica 

- Universalizar os serviços de telefonia e internet, nos centros urbanos dos distritos do Município. 

 

 

OBJETIVO 3 

Oportunizar a formação e capacitação técnica rural nos distritos municipais. 

Ações 

- Implementar as diretrizes curriculares do programa "Educação no Campo". 

- Buscar parcerias para oportunizar a formação técnica rural com IES, IFs e Sistema 'S' 

- Implantar a Casa Familiar Rural - CFR 

 

 

OBJETIVO 4 

Ampliar os Investimentos em programas visando à expansão do agronegócio no município de 

Tracuateua. 

Ações 

- Elaborar uma pesquisa, para atualizar as informações da produção dos produtos contidos nos 

programas de desenvolvimento rural do Município. 

- Criar uma Câmara de Mediação entre produtores, instituições de assistência técnica, agentes 

financeiros, comerciantes e Poder Público, para aproximar os atores do processo. 

- Investir nos Programas Estratégicos de Desenvolvimento Rural que visam ampliar a produção de 

mandioca, frutas, flores, hortaliças, frangos, peixes, mel, leite, açaí, AF, e das Agroindústrias. 
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OBJETIVO 5 

Articular a atuação conjunta das instituições de assistência técnica, Agentes financeiros e Poder 

publico local que atuam no setor rural. 

Ação 

- Criar uma Câmara Técnica, no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, com a participação 

das instituições de assistência e dos agentes financeiros. 

 

 

OBJETIVO 6 

Agregar valor e aumentar a produção das culturas extensivas, como mandioca, arroz, soja, milho, 

feijão e pecuária, no Município de Tracuateua. 

Ações 

- Promover o aumento da produtividade da Agricultura Familiar 

- Fortalecer o desenvolvimento/aprimoramento, através de parcerias com o Sistema S, Universidades, 

Institutos Federais, Bancos, MAPA, MDSA, ADEPARÁ, EMATER, SEDAP e Entidades civis, das 

cadeias produtivas prioritárias: mandioca, frutas, aves, mel, peixe, açaí e leite; 

- Incentivar a execução do Sistema Bragantino para as culturas como: mandioca, milho, soja, arroz e 

feijão.  

- Incentivar a implantação de Sistemas Agro ecológicos nas propriedades rurais( quintais produtivos) 

- Incentivar a implantação de Sistemas Agro Florestais nas propriedades rurais; 

- Realizar o Zoneamento, Regularização Fundiária e Criação do Parque Agroindustrial para Incentivar 

a verticalização da produção. 

 

 

OBJETIVO 7 

Viabilizar o preparo de terras e mecanização de áreas agricultáveis para agricultores familiares 

Ações 

- Fortalecer o desenvolvimento/aprimoramento, através de parcerias com Bancos, MAPA, MDSA, 

EMATER e SEDAP, das cadeias produtivas: mandioca, frutas, soja, milho e feijão através do preparo 

adequado do solo e da mecanização das áreas de produção. 

- Combater o uso inadequado e inapropriado de agroquímicos no solo. 

- Incentivar a aplicação de fertilizantes orgânicos e não poluentes nas lavouras. 

- Fomentar a aquisição de maquinas, equipamentos e implementos agrícolas para atender aos 

diversos cultivos. 

- realizar EVTE para quantificar e qualificar as necessidades de transporte para a produção agrícola 

do município.  

 

 

OBJETIVO 8 

Viabilizar a implantação de Mercados e Feiras Públicos. 
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Ações 

- Construir e colocar em operação um Mercado Público em Tracuateua. 

- Implantar o Centro de Comercialização para o produtor rural (feira do agricultor); 

- Implantar Feiras nos bairros 

 

 

OBJETIVO 9 

Implantar a infraestrutura do Parque Industrial de Tracuateua (PIT). 

Ações 

- Criar novos espaços, com infraestrutura adequada, para área de PIT. 

- Atender a demanda de água bruta no PIT. 

- Dotar o PIT com rede de esgoto. 

- Dotar o PIT de potência elétrica e acesso à internet adequados para a demanda das empresas. 

- Instalar uma Central de Resíduos Industriais no PIT. 

- Elaborar o zoneamento e licenciamento ambiental do saldo da área do PIT. 

- Incentivar a implantação de Parques Eólicos e de Energia Solar no munícipio. 

 

 

OBJETIVO 10 

Formar e qualificar mão de obra para atender a demanda do setor industrial de Tracuateua. 

Ações 

- Realizar eventos de discussão sobre as demandas setoriais e as potencialidades de escolas 

técnicas e Instituições de Ensino Superior no município. 

- Realizar cursos profissionalizantes nos setores mais carentes. 

- Estimular a realização de estágios nas indústrias de Tracuateua. 

 

 

OBJETIVO 11 

Tornar a legislação de instalação de indústrias no Município de fácil aplicação. 

Ações 

- Revisar, simplificar e consolidar toda a legislação municipal de instalação de indústrias. 

- Criar um canal único de atendimento empresarial no Município – Sala do Empreeendedor.  

- Definir áreas para instalação de empresas fora do PIT, em Tracuateua. 

 

 

OBJETIVO 12 

Disponibilizar sistemas com acesso público às informações do setor industrial de Tracuateua. 

Ação 

- Criar um Banco de Dados Primários, com informações sobre a Indústria de Tracuateua. 
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OBJETIVO 13 

Formar e qualificar gestores empresariais para Tracuateua. 

Ação 

- Criar parcerias para motivar e viabilizar a formação e qualificação de gestores empresariais, em 

Tracuateua. 

- Estabelecer uma central de informações sobre cursos, feiras e outros tipos de eventos para 

empresários e gestores de Tracuateua. 

 

 

OBJETIVO 14 

Fomentar a criação de redes de empresas e a organização de Arranjos Produtivos Locais (APL). 

Ação 

- Articular e incentivar a criação de redes de empresas. 

 

 

 

OBJETIVO 15 

Fomentar a consolidação de Tracuateua como Polo Industrial no Território Rural Nordeste 1 

Ação 

- Incentivar a instalação de empresas do setor de agronegócio no Município. 

- Buscar, junto ao Governo do Estado do Pará, incentivos e fomentos a consolidação deste plano 

estratégico. 

 

 

OBJETIVO 16 

Incentivar o mercado externo das Indústrias e empresas de Tracuateua. 

Ações 

- Promover maior conhecimento sobre o processo de exportação e importação. 

- Promover rodadas de negócios no Município com diferentes setores produtivos.  

 

 

PROGRAMA – TRACUATEUA TURÍSTICA  

 

OBJETIVO 1 

Viabilizar o Plano Municipal de Turismo, implementando os projetos de forma sustentável e integrada 

com a região. 

Ações 

- Realizar os projetos de pesquisa e estudos turísticos. 

- Realizar as articulações de relações previstas no Plano Municipal de Turismo. 

- Realizar os projetos de qualificação turística na Rota Belém - Bragança. 
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- Realizar os projetos de ordenação e qualificação da distribuição logística do turismo (sinalização 

turística viária, qualificação dos acessos a atrativos turísticos e melhoria dos acessos aos distritos). 

- Realizar os projetos de ordenação da infraestrutura turística (Pórtico de Acessos e Centro de 

Eventos). 

- Ampliar e qualificar a sinalização turística (sinalização de atrativos turísticos). 

- Realizar os projetos de fomento do financiamento turístico (linhas de financiamento e lei de incentivo 

ao turismo). 

- Realizar o projeto de fomento a geração de emprego e renda (apoio técnico à iniciativa de base 

local). 

- Realizar os projetos de fomento à produção e formatação de produtos turísticos. 

- Viabilizar os projetos do Bosque dos Bacuris. 

- Realizar os projetos de viabilização dos segmentos turísticos (Núcleo Histórico Acampamento, 

Turismo Religioso, Complexo Turístico Tecnológico, Ecoturismo e Turismo de Aventura, Turismo 

Histórico-Cultural: Caminhos de Tracuateua, Turismo Rural, Ônibus Turístico, Turismo Gastronômico, 

Parques Temáticos, etc) 

- implantar projetos da Plataforma de Negócios e Eventos (Centro de Eventos, Captação de Eventos, 

Calendário de Eventos e Apoio Técnico e Institucional). 

- Realizar os projetos de Educação Profissional para o Turismo/Capacitação e Qualificação 

(capacitação para os Policiais Militares, condutores locais, oficina para os taxistas, frentistas e 

colaboradores do Departamento Municipal de Trânsito, preparação para gestores públicos, gestores 

de pequenas e médias empresas, Acolhe Tracuateua, Circuito Gastronômico de sabores locais, 

Escola de Artesanato, oficinas de turismo receptivo e condutores de turismo de aventura). 

- Trabalhar na urbanização e paisagismo do Bairro Nova Esperança, com a intenção de melhorar a 

vista de nossa cidade as margens da BR 308 entre o Igarapé da bucanha e a Avenida Bragança; 

 

 

OBJETIVO 2 

Possuir um espaço que concentre a divulgação dos eventos e empreendimentos culturais e turísticos 

de Tracuateua e Região. 

Ações 

- Elaborar um calendário conjunto, para divulgar os eventos dos Setores de Cultura e Turismo, e 

disponibilizá-lo em uma plataforma digital. 

- Realizar o mapeamento georeferenciado dos segmentos da economia criativa (produção artística, 

turística, cultural, etc.) de Tracuateua, com contato dos empreendedores/empreendimentos 

cadastrados e seus respectivos projetos. 

 

 

 

OBJETIVO 3 

Qualificar a infraestrutura para receber eventos. 



Prefeitura Municipal de Tracuateua 
Plano Plurianual 2018 - 2021 

45 

 

Ações 

- Incentivar os empresários locais para ampliar e qualificar seus hotéis e viabilizar novos 

investimentos. 

- Adequar a infraestrutura de Tracuateua para a realização de eventos.  

- Qualificar e incentivar a instalação de centros de eventos em Tracuateua. 

 

 

OBJETIVO 4 

Fomentar a produção voltada ao turismo no Município. 

Ações 

- Criar um espaço para apresentação e venda de produtos da agricultura familiar, do artesanato 

regional e para divulgação de eventos culturais. 

- Incentivar a abertura turística do Criadouro Conservacionista São Braz. 

- Criar espaços qualificados, e incentivar o estabelecimento de empreendimentos para a prática de 

esportes radicais, integrado à região. 

- Viabilizar a implantação do Programa Parques para Tracuateua. 

 

 

OBJETIVO 5 

Fomentar a realização de eventos em janeiro e fevereiro. 

Ação 

- Atrair turistas para Tracuateua, nesse período de menor movimentação na cidade. 

- Incentivar encontros de ex-formandos dos colégios e Instituições de Ensino Superior. 

- Centralizar as festas dos distritos que ocorrem durante o ano numa grande festa em janeiro – 

Projeto "São Sebastião”. 

 

 

 

OBJETIVO 6 

Estimular a qualificação da mão de obra para os setores de turismo, comércio e serviços. 

Ações 

- Articular a integração entre Escolas Técnicas, SENAC, Instituições de Ensino Superior e 

empresários. 

- Incentivar a formação de mão de obra especializada, para atender a demanda dos setores de 

turismo, comércio e serviços. 

- Estimular a realização de estágios no setor de turismo, comércio e serviços de/em Tracuateua. 

 

 

OBJETIVO 7 

Incentivar a capacitação e formação empresarial em turismo, comércio e serviços. 
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Ações 

- Disponibilizar e manter atualizada a oferta de cursos de capacitação e formação empresarial e uma 

agenda de eventos para o setor de turismo, comércio e serviços. 

- Estimular a participação empresarial, nos cursos de formação, capacitação e eventos. 

 

 

PROGRAMA – Tracuateua da Inovação Empreendedora 

 

OBJETIVO 1 

Articular a abertura do comércio e dos supermercados, nos domingos e feriados. 

Ações 

- Articular a abertura dos supermercados, nos domingos e feriados. 

- Definir e estruturar uma área central no Município, com o conceito de "Shopping a Céu Aberto", e 

articular a abertura do comércio do centro da cidade, nos domingos e feriados. 

 

 

OBJETIVO 2 

Fomentar a ampliação do mercado externo das empresas comerciais e prestadoras de serviços do 

Tracuateua. 

Ações 

- Articular rodadas de negócios no Município, com os diferentes setores do comércio e dos serviços. 

- Estimular a participação das empresas locais, em rodadas de negócios fora do Tracuateua. 

 

 

OBJETIVO 3 

Fomentar a organização do Arranjo Produtivo Local (APL) de Turismo na região. 

Ações 

- Articular e incentivar a organização do Arranjo Produtivo Local (APL) de Turismo na região. 

- Buscar o reconhecimento e o apoio do Governo do Estado ao Arranjo Produtivo Local (APL) de 

Turismo na região.  

 

 

OBJETIVO 4 

Disseminar a cultura de empreender e inovar, fortalecendo as ações de Empreendedorismo e 

Inovação. 

Ações 

- Incentivar ações para disseminar a cultura de empreender e inovar. 

- Criar a Lei Geral do município das micro e pequenas empresas de Tracuateua 

- Criar áreas de comércio para a descentralização do centro comercial 
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OBJETIVO 5 

Viabilizar e incentivar um ecossistema empreendedor e inovador em Tracuateua.  

Ações 

- Realizar eventos de aproximação entre pesquisadores e empresários.  

- Estimular a elaboração de Planos de Negócios nas instituições de ensino.  

- Instituir o Concurso Estudante Empreendedor. 

- Incentivar a ocupação e a ampliação de vagas nas incubadoras existentes e a criação de novas 

incubadoras, especialmente setoriais. 

- Estimular o registro de propriedades intelectuais. 

 

 

OBJETIVO 6 

Consolidar um Polo de Economia Criativa em Tracuateua. 

Ações 

- Instalar e capacitar a Sala das Entidades, para atender os empreendimentos da Economia Criativa. 

- Articular os atores dos setores da Economia Criativa.  

- Disseminar a Economia Criativa no Município. 

- Capacitar os atores da Economia Criativa em gestão. 

- Articular a organização de redes ou APL’s do setor da Economia Criativa. 

 

 

OBJETIVO 7 

Articular a elaboração das políticas de Economia Solidária, nos três níveis de Governo. 

Ações 

- Recolher assinaturas objetivando viabilizar a aprovação da Lei Nacional de Economia Solidária. 

- Viabilizar o Fundo Municipal de Economia Solidária. 

- Buscar o alinhamento das políticas locais com as políticas estaduais e federais de Economia 

Solidária. 

- Manter a representação do Tracuateua, nos três níveis governamentais de Conselhos de Economia 

Solidária. 

- Criar um departamento Municipal de Economia Solidária, junto à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento. 

 

 

OBJETIVO 8 

Possuir um espaço de comercialização no centro da cidade. 

Ações 

- Viabilizar um espaço de comercialização fixo no centro da cidade. 
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OBJETIVO 9 

Fomentar a disseminação da Economia Solidária nas escolas. 

Ação 

- Disseminar a Economia Solidária nas Escolas Municipais e Estaduais de Tracuateua. 

 

 

OBJETIVO 10 

Criar o Feirão Rural. 

Ações 

- Construir a infraestrutura do Feirão Rural. 

- Incentivar a melhoria da qualidade e apresentação dos produtos do Feirão. 

- Qualificar o atendimento nesse evento.  

- Cadastrar os grupos expositores. 

- Criar o sistema de redes entre os grupos do Feirão. 

- Incentivar o atendimento à legislação de produtos de origem animal. 

- Promover o Feirão visando ampliar o número de visitantes. 

 

 

OBJETIVO 11 

Registrar a história e divulgar a proposta da Economia Solidária. 

Ações 

- Registrar a história do movimento da Economia Solidária de Tracuateua. 

- Disseminar a proposta e a história do movimento da Economia Solidária de Tracuateua. 

 

 

OBJETIVO 12 

Fomentar a organização do Arranjo Produtivo Local (APL) da Economia Solidária. 

Ações 

- Articular e incentivar a organização do APL da Economia Solidária. 

- Buscar o reconhecimento e o apoio do Governo do Estado ao APL. 
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