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LEI MUNICIPAL Nº 643/2021 

 
INSTITUI O PLANO PLURIANUAL 

PARA O QUADRIÊNIO 2022 A 2025 

NO MUNICÍPIO DE PONTA DE 

PEDRAS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

 
 

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO, Prefeita Municipal de Ponta de Pedras 

Estado do Pará, no uso das atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprovou e EU, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
CAPÍTULO I 

DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL 

 

Art. 1o Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Ponta de Pedras 

para o período de 2022 a 2025 PPA 2022-2025, em cumprimento ao disposto no 

§ 1o do art. 165 da Constituição Federal combinado aos § 1º e 2º do Art. 149 da 

Lei Orgânica do Município. 

 
Art. 2o O PPA 2022 2025 é o principal instrumento de planejamento 

governamental em médio prazo que define diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, com o 

propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas. 

 

Art. 3o O PPA 2022 2025, ora realizado, cumpre o Estatuto das Cidades, 

possibilitando a participação cidadã através da realização de Audiência Pública 

Territorial. 

 
Art. 4o  São prioridades da administração pública municipal para o período 

2022- 2025: 

I as metas inscritas no Plano Nacional Educação e Plano Municipal de 

Assistência Social, Plano Municipal de Saúde e Política Municipal de Meio 
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Ambiente; 

II Garantir ações e medidas sanitárias de combate à pandemia do 

COVID 19; 

III Preparar a legislação Municipal para os empreendimentos previstos 

ao desenvolvimento econômico e social; 

IV incluir o município da relação de Cidades Inteligentes e 

Sustentáveis; 

V garantir a regulação fiscal dos serviços públicos municipais; e 

VI  Equilíbrio entre Receitas e Despesas. 

Art. 5o Diretrizes para o PPA 2022 2025 de Ponta de Pedras: 

I Garantia da Sociedade de Direitos, exercício da Cidadania e 

Participação Social; 

II Desenvolvimento Urbano e Econômico Sustentável; 
III Planejamento, Modernização e Qualificação dos Servidores e 

Serviços Públicos; 

IV Responsabilidade Fiscal e equilíbrio das contas públicas; 
V Garantir a Inclusão Social, o Desenvolvimento Sustentável e a 

Infraestrutura Social; 

VI A melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos; 
VII O aperfeiçoamento da Gestão Pública com foco no cidadão, na 

eficiência do gasto público, na transparência, e no enfrentamento à corrupção; 

VIII O estímulo e a valorização da Educação, Práticas Inovadoras e a 

competitividade; 

IX A participação social como direito do cidadão, a garantia dos 

direitos humanos, a valorização e o respeito à diversidade cultural; 

 
CAPÍTULO II 

 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO 

 
Art. 6o O PPA 2022   2025 reflete as políticas públicas e orienta a atuação 

governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e 

Serviços ao município, assim definidos: 

I - Programa Temático: organizado por recortes selecionados de políticas 

públicas, expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e 
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serviços à sociedade; e 

II - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços do Município: expressa 

e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação 

governamental. 

Parágrafo único. Integram o PPA 2022-2025 do Município de Ponta de 

Pedras os programas destinados exclusivamente a Operações Especiais. 

 

Art. 7o O Programa Temático é composto pelos seguintes elementos 

constituintes: 

I - Objetivo, que expressa às escolhas de políticas públicas para o 

alcance dos resultados almejados pela intervenção governamental e tem como 

atributos: 

a) Órgão Responsável: órgãos cujas atribuições mais contribuem para a 

implementação dos Objetivos ou das Metas; 

b) Meta: medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza 

quantitativa ou qualitativa; 

c) Iniciativa: declaração dos meios e mecanismos de gestão que 

viabilizam os Objetivos e suas Metas, explicitando a lógica da intervenção. 

II - Indicador, que é uma referência que permite identificar e aferir, 

periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando a avaliação 

dos seus resultados. 

III - Valor Global do Programa, que é a estimativa dos recursos 

orçamentários previstos para a consecução dos Objetivos, sendo segregados 

nas esferas Fiscais e da Seguridade Social. 

IV - Valor de Referência, que é o parâmetro financeiro utilizado para fins 

de individualização de empreendimento como iniciativa, estabelecido por 

Programa Temático e especificado para as esferas Fiscal e da Seguridade 

Social. 

 

Art. 8o Integram o PPA 2022 2025, os seguintes Capítulos: 
I Apresentação, Mensagem, Minuta do PL, Metodologia, Marco 

Legal e as Diretrizes; 

II Diagnóstico Municipal; 

II   Prognósticos; 

IV PPA Participativo; 
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V Financiamento do PPA e Detalhamentos. 

 

CAPÍTULO III 
DA INTEGRAÇÃO COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS 

 
Art. 9o Os Programas constantes do PPA 2022-2025 do Município de 

Ponta de Pedras estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis de 

crédito adicional. 

§ 1o As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas 

leis orçamentárias. 

§ 2o Nos Programas Temáticos, cada ação orçamentária estará vinculada 

a um único Objetivo, exceto as ações padronizadas. 

§ 3o As vinculações entre ações orçamentárias e Objetivos do Plano 

Plurianual PPA constarão das leis orçamentárias anuais. 

 

Art. 10o O Valor Global dos Programas, bem como os enunciados dos 

Objetivos e Metas, não constituem limites à programação e à execução das 

despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito 

adicional. 

Art. 11º Os empreendimentos plurianuais cujo custo total estimado for 

inferior igual ou superior ao Valor de Referência deverão ser individualizados. 

§ 1o A individualização de que trata o caput não se aplica aos 

empreendimentos realizados por meio de Convênio, sejam recursos da União, 

Estados ou Outros. 

§ 2o A Secretaria Municipal de Finanças, poderá definir critérios adicionais 

para a individualização de Iniciativas de que trata o caput deste artigo. 

 

CAPÍTULO IV 
DA GESTÃO DO PLANO 

 
Art. 12. A gestão do PPA 2022-2025 do Município de Ponta de Pedras 

consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar o alcance dos 

Objetivos e das Metas, sobretudo para a garantia de acesso às políticas públicas 

pelos segmentos populacionais mais vulneráveis, e busca o aperfeiçoamento: 

I - dos mecanismos de implementação e integração das políticas 

públicas; 
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II - dos critérios de aplicação dos programas e das políticas públicas; 

III - dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do Plano; 

Art. 13. A gestão do PPA 2022-2025 observará os princípios da 

publicidade, eficiência, impessoalidade, economicidade e efetividade e 

compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão do 

Plano. 

§ 1o Caberá a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 

definir os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas complementares para 

a gestão do PPA 2022-2025, realizando revisões até 15 de abril de cada ano. 

§ 2o O Poder Executivo manterá apoio à gestão do Plano, cujas 

informações deverão ser atualizadas com periodicidade definida nos termos do 

§1o. 

§ 3o O Poder Executivo adotará, em conjunto com representantes da 

sociedade civil, mecanismos de participação social nas etapas do ciclo de gestão 

do PPA 2022-2025. 

 
Art. 14. O Poder Executivo: 
I publicará, impresso e/ou por meio eletrônico, dados estruturados e 

informações sobre a implementação e o acompanhamento do PPA 202-2025; e 

II encaminhará à Câmara Municipal o Relatório Anual de Avaliação do 

Plano, que conterá: 

a) análise do comportamento das variáveis macroeconômicas que 

embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das 

discrepâncias verificadas entre os valores previstos e realizados; 

b) análise da situação, por Programa, dos Indicadores, Objetivos e 

Metas, informando as medidas corretivas a serem adotadas quando houver 

indicativo de que metas estabelecidas não serão atingidas até o término do 

Plano; e 

c) execução financeira das ações vinculadas aos objetivos dos 

Programas Temáticos. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 15. Para fins de atendimento ao disposto no § 1o do art. 167 da 

Constituição Federal, o investimento plurianual, para o período de 2022 a 2025, 
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está incluído no Valor Global dos Programas. 

Parágrafo único. A Lei Orçamentária Anual - LOA e as leis de créditos 

adicionais detalharão em seus anexos os investimentos de que trata o caput, 

para o ano de sua vigência. 

 
Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por ato próprio, 

alterações no PPA 2022-2025 para: 

a) - compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias 

anuais e pelas leis de crédito adicional, podendo, para tanto: 

b) alterar o Valor Global do Programa; 
c) adequar as vinculações entre ações orçamentárias e objetivos; e 
d) revisar ou atualizar Metas. 
I - alterar Metas qualitativas; e 
II - incluir, excluir ou alterar os seguintes atributos: 
a) Indicador; 
b) Órgão Responsável por Objetivo e Meta; 
c) Iniciativa; e 
d) Valor Global do Programa, em razão de alteração de fontes de 

financiamento com recursos extraorçamentários. 

 
Parágrafo único. Quaisquer modificações realizadas com fulcro na 

autorização prevista no caput deverão ser informadas à Comissão de 

Constituição e Justiça da Câmara Municipal e dá ampla e irrestrita publicidade. 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.´ 
 

 
GABINETE DA PREFEITA DE PONTA DE PEDRAS, 10 DE DEZEMBRO 
DE 2021. 
 
 
 
 

 
CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO 
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO DE 

PONTA DE PEDRAS – PPA 2022 – 2025 / JAGARAJO 

Aos vinte e dois do mês de Julho de dois mil e vinte um ás nove horas e doze 

minutos foi realizada Audiência Pública do Plano Plurianual - PPA de Ponta de 

Pedras na comunidade do Jagarajo. O cerimonial da prefeitura municipal 

iniciou a audiência compondo a mesa de autoridades com a seguinte formação: 

Prefeita Consuelo Castro, Presidente da câmara Miguel Gama, Procuradora do 

Município Dra. Nadia Pessoa, Vereadora Miguelita Ribeiro, Vereador Edson 

Barbosa, Vereadora Nelma de Oliveira, Secretaria de Educação, Mírian Lobato, 

Secretário de Meio Ambiente Manoel Justino, Secretario de Cultura Pedro 

Nicacio, Secretario de Agricultura Marineu Barbosa, Secretario de Turismo 

Pedro Boulhosa, Secretario de Urbanismo Humberto Gouvêa,  representando a 

secretaria de Saúde o enfermeiro Frank Fernandes, representando a sociedade 

Civil do Jagarajo, Claudio o morador mais vivido da comunidade. Com a mesa 

completa iniciou se o hino Nacional. A reunião iniciou se com uma benção do 

pastor Evanil que deu seu agradecimento a todos e a Deus por toda a 

assembleia. Em seguida o Sr. Claudio iniciou as falas dizendo que a 

comunidade esta com algumas necessidades tais como na estrada e na saúde 

dos moradores da comunidade, e visivelmente emocionado ele agradeceu a 

presença de todos por esta havendo trabalho em tão pouco tempo de gestão. 

Seguindo as falas, o Sr. Presidente da Câmara Miguel Gomes que agradeceu a 

Deus por esta na comunidade e disse também que hoje se inicia um paço 

muito importa para a cidade, pois hoje inicia o projeto por todos ali prometido a 

população. E em nome de todas e todos os vereadores ele se compromete a 

aprovar e trabalhar para que sejam aprovados todos os projetos de melhoria a 

população. Seguindo a Secretaria de educação Miriam Lobato que agradeceu 

a todos presente por tamanha importância da audiência, seguiu também o 

Secretario de Meio Ambiente Justino que saudou a todos por estarem todos 

fazendo um ato que nunca havia acontecido no Município, seguindo a fala o 

enfermeiro Frank Fernandes falando que o quanto é importante a população 

esta participando desse momento e que a secretaria de saúde esta preparada 

para atender as demandas que sairá do projeto. Marineu Barbosa Secretario 

de agricultura lembrou de todo os feitos realizados durante esses sete meses 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS 

GABINETE DA PREFEITA 

Praça Antonio Malato, 20 – Centro – Ponta de Pedras 
CEP: 68.830-000 

 

feito pela gestão, em seguida o Secretario de Cultura Pedro Nicacio ressalta 

que já está acontecendo muitos projetos culturais e que será posto também 

vários projetos que fumente a economia local. Em fala segue a excelentíssimo 

Prefeita Consuelo Castro falando da sua satisfação em voltar ao mesmo local 

onde se fez muito feliz em trabalhos como secretaria de agricultura e 

engenheira agrônoma, em nome dessa satisfação que não se pode deixar os 

projetos pararem e por isso será  providenciado: Sementes de feijãozinho para 

recomeça o plantio, Amplia mento do abastecimento de água a comunidade, 

Fiscalização dos condutores dirigindo nas rodovias e melhoramento das 

rodovias, para isso já está sendo feito conversas com o DEMUTRAN para ficar 

de olho nessa melhoria, Ramis receberão uma atenção assim que chegar o 

verão para que possa ser transitado em melhores condições, Implantação de 

um sistema eficiente de telefonia esta como prioridade também para que todos 

tenham acesso à informação e acessibilidade ao que precisar 

tecnologicamente e por foi feito contato com a telefonia Oi e Tim foi para que 

essas empresas venham até ao município para fazer a verificação do projeto 

de colocação de três antenas de recepção de sinal de internet e ligação na 

localidade, Posto de Saúde será feito uma reunião com o secretario de saúde 

para que volte a funcionar em dois horários, pois 24 horas de funcionamento 

como foi pedido não será possível já que o mesmo funciona como um posto de 

atenção básica, Sistema de ensino que foi pedido que funcionasse até o nono 

ano, será conversado com a secretaria de educação para que continue a 

funcionar o EJA para os alunos do quinto ao nono ano, Será disponibilizado 

mais um ônibus escolar no período escolar, Cursos de capacitação serão feitas 

através do SENAR, Oficina de capacitação de artesanato será feito com a 

responsabilidade da secretaria de Cultura que montara uma programação para 

o segundo semestre, Criação de um espaço para pratica esportiva, será feito o 

investimento através da localização do terreno. Firmar parceria com os jovens 

junto a IMBRAPA, se jovens querem trabalhar, nós vamos apoiar. As 

localidades que estão sendo atendidas com as audiências publicam são: Moju, 

Antônio Vieira, Jagarajo, jaga até a ponta do rio e Cachoeirinha. Mesmo 

perante o quadro de ainda em estado de atenção por conta do Covid 19 esta 

sendo feito vários programas de revitalização e pratica de saúde como dentista 
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que será contrato uma dentista só para o Jagarajo, a escola do Jagarajo foi 

contemplada com PDDE, ou seja, terá investimento na escola ainda este ano. 

Além disso, esta sendo investido nas praias com verão seguro, verão sem 

Covid e por isso está em conversa direta com os coordenadores em vigilância 

sanitária que estão controlando os atendimentos e informando os cuidados ao 

controle da saúde. Lembrando que as audiências publicas são feitas para que 

possam ser ouvida os integrante da comunidades para que a gestão seja para 

a melhoria de todos. Com a palavra o Técnico Sr. Ronaldo Campelo que 

explicará o que se significa e qual a importância do PPA. Ao cumprimentar e 

agradecer a todo o presente ali e continua a fala dizendo que o quanto é 

importante à administração publica realizar essa atividades, isso demostra a 

vantagem politica e administrativa em fazer pela primeira vez essas audiências 

nas comunidades e assim trazer os munícipes para junto da gestão com 

clareza do trabalho ali solicitado e organizado. Qualquer proposta feita pela 

comunidade será avaliada cuidadosamente pela comissão e equipe técnica e 

pela contabilidade da  administração pública para poder legível.  Todo o 

processo se faz em três etapas sendo: A primeira com a reunião de todas as 

secretarias para que cada uma apresente seus projetos e assim ser anexada 

ao Plano Plurianual de 2022 – 2025 A segunda é reunir com a comunidade 

para discutir, ouvir a comunidade e apresentar as proposta da gestão. A 

terceira é a sistematização para inserir no sistema que a prefeitura possui para 

gerar relatório e enviar para câmara e lá existe uma comissão que vai analisar 

para poder aprovar e virar lei em tudo que esta sendo proposto. Mediante disso 

foi aberto à comunidade para que seja exposto suas duvidas e pedido de 

melhorias a comunidade, por isso abriram as falas com o: Sr. Leandro Santos 

– Jagarajo, Pedindo a pavimentação da rodovia para melhor translado de 

todos, A escola do Antônio Vieira fica localizada muito na rua e se torna um 

perigo às crianças, Ônibus estão sempre muito lotados, Melhoria no 

abastecimento de água que já não esta suprindo a comunidade atual., 

Transporte para fazer o translada de mercadorias de materiais de agricultura 

em geral, Um espaço para praticas esportivas, O abastecimento de energia 

elétrica que funciona apenas em uma fase e isso deixa à situação precária a 

comunidade. Uma praça ecológica. Sr. Antônio Castro – Jagarajo, Iluminação 
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publica, Ensino do primeiro ao nono ano para a comunidade, Fiscalização no 

transito, pois existe muito de menor dirigindo na comunidade, Melhoria no 

abastecimento de água que já não esta suprindo a comunidade atual. Sr. 

Raildo  – Jagarajo, Melhoria no abastecimento de água que já não esta 

suprindo a comunidade do Antônio Vieira, Melhoria na estrada, Iluminação 

publica de melhor qualidade. Sra. Cleidiane – Ramal do Jaga, Melhoria nos 

ramais que não esta dando para entrar transporte, Melhoria no abastecimento 

da água, pois este muito precário, Escola para as comunidades ao redor para 

que a criança não se desloque para a Ponta de Pedras. Sra. Sandra Silva – 

Jagarajo, Melhoria na responsabilidade da escola pelos alunos desde a ida ao 

ônibus até a sala de aula, Iluminação pública de qualidade, Melhoria no 

atendimento dos postos de saúde, Melhor participação dos vereadores na 

comunidade, Ambulância disponível para a comunidade, Melhoria na estrada. 

Após as 5 pessoas terem explanado as dificuldades, se abriu a fala para a 

Prefeita Consuelo Castro explicar os questionamentos  expostos. A mesma 

segue disse que esta sendo providenciada com emendas e reuniões e que no 

que depender da mesma tudo será providenciado. Por exemplo, já esta sendo 

a plantação de feijãozinho na Vila Nova e Futuramente na Praia Grande. A 

escola Polo já esta sendo providencia para o ano que vem que está sendo 

buscada uma emenda federal. Será posto um telefone rural para que seja 

pedida a ambulância mais rapidamente. Em 15 dias levaram um especialista 

para verificar a situação do poço que abastece a comunidade. Em questão a 

quadra poli esportiva já esta como uma ação no projeto. A praça ecológica será 

feita em parceria da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. A equatorial 

estará brevemente vindo a comunidade para fazer uma avaliação e custear o 

serviço que será paga pela prefeitura. Para encerar o Ronaldo explana que 

haverá o comprometimento da prefeita com a comunidade mediante a tudo 

exporto. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente Ata, anexando a 

lista de presença desta Audiência Pública que se encerrou as 14h. Eu, Valéria 

Martins Tourão dou Fé e subscrevo. 
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO DE 

PONTA DE PEDRAS – PPA 2022 – 2025 / VILA NOVA 

Aos vinte e dois do mês de Julho de dois mil e vinte um ás treze horas foi 

realizada Audiência Pública do Plano Plurianual - PPA de Ponta de Pedras na 

comunidade de Vila Nova. O cerimonial da prefeitura municipal iniciou a 

audiência compondo a mesa de autoridades com a seguinte formação: Prefeita 

Consuelo Castro, Controlador do Município Rui Santos, Procuradora Geral do 

Município Nádia Santos, representando o poder legislativo a Vereadora 

Miguelita Ribeiro, Secretaria de Educação Mirian Lobato, Secretario do Meio 

Ambiente Manoel Justino, Secretario de Agricultura Marineu Barbosa, 

secretario de Urbanismo Humberto, Secretario de Cultura Pedro Nicacio, o 

Secretario de Obras Manoel, Representando a secretaria de Saúde o Sr. Frank 

Fernandes, Representando a Secretaria de Esporte Josi Martins, 

Representando a EMATER Martini, Representa da Comunidade Civil Sr. Eloi 

Santos. Com a mesa completa inicio se o hino Nacional. Iniciando as falas com 

o Secretario de Obras com uma oração de bençãos a todos ali presente, em 

seguida o mesmo disse que esta ali a disposição para ouvir e compartilhar 

junto com a comunidade. Em seguida o Secretario de Agricultura Marineu 

Barbosa segue dizendo que esta muito orgulhoso de esta na sua comunidade e 

esta a frente de um trabalho cuja esta sendo desenvolvido pela gestão e esta 

desenvolvendo aos poucos com a plantação de feijãozinho na comunidade. 

Seguindo a fala com o Sr. Martini coordenado da EMATER, dizendo que esta 

muito grato ao apoio pela gestão que o mesmo sempre almejou por esse 

trabalho em conjunto. Seguindo também a fala a Sra. Miguelita Ribeiro falando 

em nome de todos os vereadores que esta muito satisfeita com essa primeira 

vez que esta tendo essa aproximação da comunidade com a gestão. Em 

seguida a palavra passar o secretario de Meio Ambiente o Sr. Manoel Justino 

que esse projeto em esta ouvindo a comunidade da Vila Nova e seus arredores 

esta sendo de tamanha importância para a melhoria de todos. Segue a fala 

também a Secretaria de Educação Mirian Lobato que esta sentindo um imenso 

prazer em esta no meio de tamanho feito de esta nessa gestão ouvindo as 

comunidades que apesar da pandemia esta dando para fazer um belo trabalho 

em prol de todos. Falando também a representante da secretaria de Esporte a 

Sr. Josi que pediu desculpa pela ausência do secretario que não pode está 

presente por esta organizando o evento de Luta Marajoara e aproveitou para 

agradecer a prefeita por todo apoio dado sempre. Segue a fala com o 

representante da secretaria de saúde Frank Fernandes que está disposto a 

trazer proposta que seja melhorias nos serviços hospitalar de qualidade. 

Falando também o secretario de Cultura o Sr. Pedro Nicacio que saudou a 

todos e anunciou que esta com uma equipe no teatro gasômetro levando 

cultura a todos e que esta disposta a ouvir a comunidade sempre. Segue a 

palavra com o representante da Sociedade Civil Sr. Eloi que esta muito grato 
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ao dia de hoje, pois nunca havia acontecido tal feito pela comunidade de serem 

ouvidos. Falando também a Sra. Prefeita Consuelo Castro anunciando que 

esta sendo feita a melhoria da estrada, melhoria na quadra poli esportiva, pois 

a intenção é investir no esporte assim que as aulas voltarem, será também, 

feita uma pracinha e além de tudo cuidar da saúde de todos, e os demais 

projetos serão feitos de acordo com os pedidos da massa comunitária.  

Seguindo a audiência a fala passa ao Sr. Ronaldo Capelo que iniciou 

explanando está muito grato por está a frente dessa audiência Publica e 

explica que ainda estamos no Plano Plurianual se refere ao PPA elaborado em 

2017 e de 2022 até 2025 será seguido o atual, assim seguiu um slide de 

apresentação que mostra a forma resumida dos planos de trabalho de cada 

secretaria para compor o PPA. Que ocorreu em passos, como: O primeiro 

Passo - justamente a elaboração que criou o decreto por lei, a Prefeita criou o 

decreto que foi publicado. O segundo passo – Se fez uma reunião com todos 

os secretários, técnicos para discutir como deveria ser a estratégia do PPA. O 

terceiro passo – Abrir a audiência Publica para ouvir a comunidade e por isso 

foi criada uma agenda de datas, locais e hora para assim poder ser executada. 

Depois de dito isso, foram mostrada as diretrizes que o governo definiu como 

estratégia do desenrolamento social, e expondo os deveres e diretos de todos 

não esquecendo da responsabilidade fiscal que se é executar politica publica 

com eficiência e clareza. Planejar e modernizar programas e projetos a serem 

fomentadas para que melhorias sejam feitas e usar a responsabilidade fiscal 

para que a gestora não seja prejudicar e que o município não fique prejudicado 

também. A existência de concurso público é extremamente importante que faça 

parte dos planos da gestão juntamente com a união da empresa SINE para 

empregos dos munícipes que se é prioridade que sejam preparado para o 

mercado de trabalho. Em seguida se abriu 5 inscrições para observações  

Falando o Sr, Nazareno – Com. Vila Nova, Morador a 18 anos diz que está 

muito feliz, pois com o incentivo dos gestores e secretario Marineu que está 

fazendo uma trabalho maravilhoso. Pontuou também que seja revisto a 

manutenção da melhoria da estrada. Falando o Sr. Carlos Augusto – Com. 

Armazém, Reivindica a falta de energia elétrica de qualidade na comunidade e 

assim causando a dificuldade de ele fazer seu trabalho que requer maquinário 

de grande porte. Falando a Sra. Fatima – Cajueiro, Disse que pontuou 
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algumas coisas para ser observado como: A ponte que precisa de uma nova 

ponte e de iluminação que liga a várias comunidades, A energia precisa de 

uma nova e melhor serviço elétrico, Água de qualidade, Asfalto nas estradas 

dos ramais, Criação de um centro comunitário, Implantação de posto de saúde, 

Parabenizou a limpeza das ruas Segue falando o Sr. Kevem – Vila Nova, 

Pediu que seja visto a situação do abastecimento de água nas comunidades 

que está muito precária. Questiona ele se há algum projeto de asfalto e 

implantação de um posto de saúde. Encerrando assim a primeira rodada de 

questionamento. A prefeita Consuelo Castro explica que a questão de energia 

precisa ser falada com empresa equatorial. A ponte será feita o projeto no PPA 

para ano que vem O Asfalto do dos ramis será buscada uma emenda para ser 

feita, O turismo já está sendo feito o projeto “Abraço Marajó”. Seguindo a fala o 

S. Ronaldo Capelo explica a massa no local os questionamentos por eles 

feitos. Seguindo com mais uma rodada de questionamento A fala segue com 

o Sr. Guilherme – Com. Da Mangabeira, Em pauta ele expos que falta muito 

a secretaria de turismo atuar a demanda de turista, Policiamento em escala 

maior, Posto de Saúde com mais demanda em atendimento principalmente nos 

fins de semana e também nos meses de férias escolares. Seguindo a fala 

com a Sra. Cleidiane – Com. Praia Grande, Esplana a falta de aterro da 

estrada, A falta de uma orla na praia. Falando também o Sr. José Roberto – 

Com. Vila Nova, Ele disse que mora no ramal dos esquecidos por conta de 

nada serem feito lá, que desunião da comunidade está atrapalhando o 

crescimento, Pede também que a água seja de qualidade, Pedindo também 

qualidade em iluminação pública de qualidade. Nada mais havendo a tratar foi 

lavrada a presente Ata, anexando a lista de presença desta Audiência Pública 

que se encerrou as 14h. Eu, Valéria Martins Tourão dou Fé e subscrevo. 

 

 

 

 

 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO DE 

PONTA DE PEDRAS – PPA 2022 – 2025 / CANAL 
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Aos vinte e três do mês de Julho de dois mil e vinte um ás dez horas foi 

realizada Audiência Pública do Plano Plurianual - PPA de Ponta de Pedras na 

comunidade do Canal. O cerimonial da prefeitura municipal iniciou a audiência 

compondo a mesa de autoridades com a seguinte formação: Prefeita Consuelo 

Castro, representando o poder legislativo o vereador Zeca Pinheiro, vereador 

Edson, Delegado da Policia Civil Afonso representando a segurança pública do 

Estado, Secretaria de Educação Mirian Lobato, Secretario de Meio Ambiente 

Manoel Justino, Técnico da Secretaria de Agricultura Paulo Adson, 

representando a secretaria de Obra Leyde Monteiro, controlador interno Rui 

Emano, representado o pastor Edivaldo Freitas, representante da sociedade 

cível da comunidade do canal Joaquim. Com a mesa completa inicia se o hino 

nacional. Iniciando as falas o Sr. Edivaldo com uma oração de bênçãos a todos 

por estarem compartilhando um momento tão importante e também 

cumprimentou a presença de todos ali presente. 

A palavra segue com o vereador Edson, que ao cumprimentar os homens e as 

mulheres o mesmo se diz muito feliz por participar dessas audiências está 

sendo muito importante a todos pela oportunidade de dizerem diretamente a 

prefeita quais as necessidades de todos. Chamado também o delegado Afonso 

que esta acompanhando as audiências públicas e que esta ali para colaborar e 

também para acompanhar as reinvindicações da comunidade. A Secretaria 

Mirian Lobato por já conhecer as comunidades já esta sendo providenciadas as 

melhorias para a educação e que ouvir as necessidades de todos. O secretario 

do Meio Ambiente Manoel Justino, saúda a todos os presentes no local e 

lembra o momento importante que esta sendo essas audiências as 

comunidades discutindo o futuro dentro da comunidade.  A diretora de Obra 

Leyde Monteiro explana o quanto esta sendo importante a comunidade tem de 

esta participando das audiências. O técnico da secretaria de Agricultura Paulo 

Adson afirma que a prefeita fará o seu melhor para acatar todos os projetos 

envolvidos pela secretaria de Agricultura, por isso a importância da audiência 

esta acontecendo. O controlador interno Rui Emano afirma quanto satisfatório 

esta sendo para ele esta reunido com todo o presente e que a comunidade 

precisa trazer as propostas mais urgentes e de cuidados necessários. O Sr. 

Joaquim em fala diz que esta muito agradecido por esta tendo a oportunidade 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS 

GABINETE DA PREFEITA 

Praça Antonio Malato, 20 – Centro – Ponta de Pedras 
CEP: 68.830-000 

 

de esta participando de um ato tão grandioso que é essa audiência na 

comunidade cujo, a prefeita havia ido lá afirmar que voltaria assim que eleita, e 

voltou. Com a palavra o Técnico Ronaldo Campelo que explicará o que é o 

PPA, explicando que: Grato por está a frente dessa audiência Publica e explica 

que ainda estamos no Plano Plurianual se refere ao PPA elaborado em 2017 e 

de 2022 até 2025 será seguido o atual, assim seguiu um slide de apresentação 

que mostra a forma resumida dos planos de trabalho de cada secretaria para 

compor o PPA. Que ocorreu em passos, como: O primeiro Passo - justamente 

a elaboração que criou o decreto por lei, a Prefeita criou o decreto que foi 

publicado. O segundo passo – Se fez uma reunião com todos os secretários, 

técnicos para discutir como deveria ser a estratégia do PPA. O terceiro passo – 

Abrir a audiência Publica para ouvir a comunidade e por isso foi criada uma 

agenda de datas, locais e hora para assim poder ser executada. Depois de dito 

isso, foram mostrada as diretrizes que o governo definiu como estratégia do 

desenrolamento social, e expondo os deveres e diretos de todos não 

esquecendo da responsabilidade fiscal que se é executar politica publica com 

eficiência e clareza. Planejar e modernizar programas e projetos a serem 

fomentadas para que melhorias sejam feitas e usar a responsabilidade fiscal 

para que a gestora não seja prejudicar e que o município não fique prejudicado 

também. A existência de concurso público é extremamente importante que faça 

parte dos planos da gestão juntamente com a união da empresa SINE para 

empregos dos munícipes que se é prioridade que sejam preparado para o 

mercado de trabalho. Em seguida se abriu a palavra para a comunidade 

falando assim: A Sra. Virginia – Canal, - Reforça que sonha com um posto 

policial no local; - Uma escola de qualidade para as crianças; - Uma estrada 

digna; - Um posto de saúde; - Água de qualidade. A mesma parabenizou a 

gestão pela oportunidade de estarem lá ouvindo as necessidades da 

comunidade. A Sra. Joana – Curral Panema, parabenizou a todos pela 

oportunidade que ela esta tendo de esta tão envolvida com essa plenária. A 

mesma fez o pedido de que seja feita a implantação de energia elétrica na 

comunidade que com isso a água teria como encher a caixa para uso de todos. 

A Sra. Cosmerina – Maranhens, vive a 14 anos no Município e parabenizou 

toda a equipe por lembrar da comunidade do Canal que sempre foi conhecido 
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como o Canal esquecido e agora não, agora esta sendo um local de projetos 

que irão fazer melhorias a todos. Em seu pedido a mesma pede que a energia 

elétrica seja providenciada a todos e que a muita necessidade de policiamento 

na área. A Sra. Socorro – Canal, A prioridade em ter uma escola de qualidade 

para as crianças é essencial e a implantação de um posto medico para as 

urgências, mais para isso as estradas precisam esta em bom estado para que 

uma ambulância possa entrar. A mesma também pede que o uso de uma 

ambulancha seja disponível na comunidade. A Sra. Elisana – Com. Rio do 

Janu, solicitou que haja um monitor para acompanhar as crianças na ida e na 

volta das crianças a escola; - Policiamento na região é extremamente urgente, 

pois esta havendo muitos assaltos na região; - A vinda de uma ambulancha é 

extremamente importante e de necessidade urgente. O Sr. Francisco – Canal, 

por conhecimento do Vice – Prefeito o mesmo pediu fosse feito uma ponte para 

que se chegue ate o cemitério do ASAPE que se encontra numa situação 

desumana. Encerrando as falas, segue a palavra com a Prefeita. Com a 

palavra a Senhora. Prefeita informa que irá em busca de informação do porque 

não estão atendendo com dignidade as pessoas, e que a energia esta na 

promessa de que a equatorial fará uma avaliação e assim a prefeitura custearia 

50% e a comunidade os demais 50%. A estrada será feita o aterramento no 

verão que já existe um projeto intermunicipal que ligara o município de Ponta 

de Pedras ao Município de Cachoeira e interligando Salvaterra a Soure. Nada 

mais havendo a tratar foi lavrada a presente Ata, anexando a lista de presença 

desta Audiência Pública que se encerrou as 14h. Eu, Valéria Martins Tourão 

dou Fé e subscrevo.     

 

 

 

 

 

 

 
 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO DE 

PONTA DE PEDRAS – PPA 2022 – 2025 / SEDE – CÂMARA MUNICIPAL 

DOS VEREADORES  
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Ao dia doze do mês de Agosto de dois mil e vinte um ás dez dezesseis horas 

foi realizada Audiência Pública do Plano Plurianual - PPA de Ponta de Pedras 

na sede da Câmara Municipal dos Vereadores. O cerimonial da prefeitura 

municipal iniciou a audiência compondo a mesa de autoridades com a seguinte 

formação: Prefeita Consuelo Castro, vice – prefeito Sandoval Barbosa, 

representante do poder legislativo o Sr. Presidente da câmara José Miguel 

Ferreira Gomes, a procuradora do município Dra. Nádia Santos, representante 

da sociedade civil Ivanil dos Santos, vereadora Mirna Cirte, vereadora Miguelita 

Ribeiro, Vereador Luiz Carlos de Brito, vereador Edivaldo Gonçalves, vereador 

José de Jesus Pinheiro, vereadora Nelma de Oliveira, secretaria de Educação 

Mirian Lobato, secretaria de Assistência Social Regina Silva, secretario de Meio 

Ambiente  Manoel Justino, Secretario de Saúde Leonardo Lobato, secretario de 

Agricultura Marineu Barbosa, secretario de Esporte Eliseu Furtado, secretaria 

de Financas Higina Ferraz, secretario de Urbanismo Humberto Gouvea, 

secretaria de Pesca Lourdes de Oliveira, secretario de Cultura Pedro Nicacio, 

secretario de Transporte Eledinelson. Com a mesa completa inicia se o hino 

nacional. Iniciando as falas o pastor Manoel de Jesus fazendo uma oração a 

todos ali presente. A fala segue com o presidente da câmara que fala em nome 

de todos os vereadores a importância do PPA para o bom êxito na 

administração de Consuelo Castro e Sandoval Barbosa e deixa seu total apoio 

a esta administração. Em seguida o vice – prefeito Sandoval Barbosa toma a 

palavra e deixa claro que a realização das plenárias é de extrema importância 

a todo o município, pois é a hora de sabermos quais as necessidades que ali 

todos emanam. Em seguida a prefeita Consuelo Castro seguiu as falas dizendo 

que já existem muitos projetos como 3 praças, terminar a construção do 

hospital, entregar água no caranapijo, fazer as pontes do carnapijo. A mesma 

anuncia a inauguração do DEMUTRAM no dia 16 de Agosto de 2021, Com a 

palavra o Técnico Ronaldo Campelo que explicará o que é o PPA, explicando 

que: Grato por está a frente dessa audiência Publica e explica que ainda 

estamos no Plano Plurianual se refere ao PPA elaborado em 2017 e de 2022 

até 2025 será seguido o atual, assim seguiu um slide de apresentação que 

mostra a forma resumida dos planos de trabalho de cada secretaria para 

compor o PPA. Que ocorreu em passos, como: O primeiro Passo - justamente 
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a elaboração que criou o decreto por lei, a Prefeita criou o decreto que foi 

publicado. O segundo passo – Se fez uma reunião com todos os secretários, 

técnicos para discutir como deveria ser a estratégia do PPA. O terceiro passo – 

Abrir a audiência Publica para ouvir a comunidade e por isso foi criada uma 

agenda de datas, locais e hora para assim poder ser executada. Depois de dito 

isso, foram mostrada as diretrizes que o governo definiu como estratégia do 

desenrolamento social, e expondo os deveres e diretos de todos não 

esquecendo da responsabilidade fiscal que se é executar politica publica com 

eficiência e clareza. Planejar e modernizar programas e projetos a serem 

fomentadas para que melhorias sejam feitas e usar a responsabilidade fiscal 

para que a gestora não seja prejudicar e que o município não fique prejudicado 

também. A existência de concurso público é extremamente importante que faça 

parte dos planos da gestão juntamente com a união da empresa SINE para 

empregos dos munícipes que se é prioridade que sejam preparados para o 

mercado de trabalho. Em seguida se abriu a palavra para a comunidade 

falando assim: Sr. Pastor Hilde , chama atenção ao potencial do turismo  na 

cidade de Ponta de Pedras. Sr. Professor Jair, reclama das altas tarifas 

cobradas pelos serviços bancários e pede a volta do PROCON. Sr. Ângelo, diz 

que Ponta de Pedras desenvolveu bastante, mais não esta preparada para 

a coleta e despejo de lixo como, por exemplo, onde depositam a caça. Sr. 

Tobias, quais as quantidades de atividades voltadas para o esporte?. O 

secretario de Esporte Eliseu Furtado responde que as escolinhas de 

esporte estão sendo atendida com um uniforme, a valorização da luta 

marajoara. Em seguida a prefeita avisa da parceria já feita com o clube do 

Remo. A continuar a vereadora Miguelita Ribeiro agradece ao incentivo 

dado pela secretaria de esporte. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a 

presente Ata, anexando a lista de presença desta Audiência Pública que se 

encerrou as 14h. Eu, Valéria Martins Tourão dou Fé e subscrevo.     
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO DE 

PONTA DE PEDRAS – PPA 2022 – 2025 / URINDUBA 

Ao dia treze de dois mil e vinte um ás dez horas e doze minutos foi realizada 

Audiência Pública do Plano Plurianual - PPA de Ponta de Pedras na 

comunidade do Urinduba. O cerimonial da prefeitura municipal iniciou a 

audiência compondo a mesa de autoridades com a seguinte formação: Prefeita 

Consuelo Castro, Vice – Prefeito Sandoval Barbosa, Procuradora Nádia 

Santos, representando o poder legislativo o presidente da Câmara José Miguel 

Ferreira Gomes, José de Jesus dos Passos, Mirna Cirte Zarpellon, Controlador 

Interno Rui Elmano Cruz, Secretario de Turismo Pedro Boulhosa, Secretaria de 

Pesca Lourde Ferreira, Secretario de Cultura Pedro Harlei Nicacio, Secretario 

de Urbanismo Humberto Gouvêa, Secretario de Esporte Eliseu Oliveira, 

Representando a Assistência Social Rafael Evangelista, Representando a 

Secretaria de Obras Lucileide Ferreira, Representando a Scretaria de 

Agricultura Patrícia Tavares, Coordenador da Juventude Caleb Martins, 

Representante Civil da Comunidade Jacira da Silva, Representante da 

Associação dos pescadores da Comunidade Itaide Freitas, Coordenado da 

Comunidade Católica Valdecir Morais, Coordenador da comunidade Evangélica 

Domingos Machado. Com a mesa completa inicia se o hino nacional. Iniciando 

as falas o Sr. Eliseu Oliveira para fazer uma oração a todos presente, em 

seguida o José de jesus fez uma louvor cantado, passando a palavra seguinte 

para a representante Civil Jacira da Silva que diz ser muito grata por todos ali 

presente e ouvir o que a comunidade tanto almeja como saúde, segurança, 

água de qualidade. Passando a palavra ao secretario de Turismo Pedro 

Boulhosa, que diz esta gostando muito da plenária esta sendo muito bem a 

comunidade, com a palavra a secretaria de Pesca Lourdes Ferreira que esta 

disposta a presentar as propostas que favoreça toda a comunidade, em 

seguida o secretario de Cultura Pedro Nicacio diz que pretende fomentar a 

cultura com apoios culturais e que esta disposto a ouvir ideias e projetos, 

secretario de Urbanismo disse que esta disposto a ajudar, secretario de 

Esporte Eliseu Ferreira apoia a pratica esportiva que comunica da copa do 

interior que esta sendo providenciada a todos das comunidades com seletivas 

para lutadores Marajoara, diretor Rafael Evangelista comunica que as ações 
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comunitárias estão sendo desenvolvido na secretaria com serviços como  

recadastramento do bolsa família, secretaria de Obra Lucileide Ferreira diz que 

as comunidades todas ao redor estão tendo a oportunidade de expor suas 

necessidades para todos ali presente, secretaria de Agricultura Patrícia 

Tavares que esta disposta a tirar duvidas e orientar, representante da 

coordenadoria da Juventude Caleb Martins esta para ouvir as demandas da 

comunidade, falando também o vereador de José dos Passos que esta 

disposto a ouvir todos ali presente na comunidade, seguindo a vereadora Mirna 

Cirte que se sente muito honrada por esta ali, segue  a palavra o presidente da 

câmara José Miguel dizendo esta muito grato por essa oportunidade de esta ali 

para ouvir todos e suas necessidades como as demandas do muro do 

cemitério local e a água de qualidade, com a palavra o vice – prefeito Sandoval 

Barbosa que parabeniza a prefeita por não diminui os esforços para fazer uma 

gestão diferenciada que não põe dificuldade em nada, vai e faz. Apesar de ter 

pego as maquinas todas quebradas e hoje já esta com 50% funcionando. Com 

a palavra a Prefeita Consuelo Castro, que diz que esta muito satisfeita com a 

presença de todos ali que servem como espelho para todos que os tomam 

como exemplo na comunidade, a mesma explica que a importância do PPA é 

levar para as comunidades decidirem o que é prioridade para todos assim 

como a água de qualidade, escola funcionando, posto de saúde habilitado no 

ministério da saúde, reforma o barco da comunidade. Em seguida o técnico 

Ronaldo Campelo diz esta grato por está a frente dessa audiência Publica que 

irá de 2022 até 2025 os planos de trabalho de cada secretaria para compor o 

PPA. Que ocorreu em passos, como: O primeiro Passo - justamente a 

elaboração que criou o decreto por lei, a Prefeita criou o decreto que foi 

publicado. O segundo passo – Se fez uma reunião com todos os secretários, 

técnicos para discutir como deveria ser a estratégia do PPA. O terceiro passo – 

Abrir a audiência Publica para ouvir a comunidade e por isso foi criada uma 

agenda de datas, locais e hora para assim poder ser executada. Depois de dito 

isso, foram mostrada as diretrizes que o governo definiu como estratégia do 

desenrolamento social, e expondo os deveres e diretos de todos não 

esquecendo da responsabilidade fiscal que se é executar politica publica com 

eficiência e clareza. Planejar e modernizar programas e projetos a serem 
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fomentadas para que melhorias sejam feitas e usar a responsabilidade fiscal 

para que a gestora não seja prejudicar e que o município não fique prejudicado 

também. A existência de concurso público é extremamente importante que faça 

parte dos planos da gestão juntamente com a união da empresa SINE para 

empregos dos munícipes que se é prioridade que sejam preparado para o 

mercado de trabalho.  Em seguida se abriu a palavra para a comunidade 

falando assim: Em seguida se abriu a palavra para a comunidade falando 

assim: A Sra. Telma da Silva Pereira – Questiona qual data teria para ser 

dada sobre a construção da escola do loca, e a prefeita explica que a 

construção ainda não saiu, pois ainda está sendo feita a venda e compra do 

terreno onde será feita a escola. O Sr. Francisco Morais – Seu 

questionamento é mediante a construção da escola com o dormitório para os 

professores, fala também da continuação do posto de saúde da família para 

atender as comunidades, pedindo também rodovia, eletrificação também é uma 

necessidade urgente a todos da comunidade, pede também mais um poço 

artesiano para suprir a demanda da comunidade. A prefeita explica que já foi 

até a equatorial e que todas as comunidades de Ponta de Pedras serão inclusa 

no projeto ABRAÇE MARAJÓ, e com isso futuramente será feita a eletrificação 

a todos. A Sra. Deise Pantoja – Comunidade Araraiana, a mesma pede que os 

alunos não saia do Araraiana, pois a ida e a volta é Baia e se torna muito 

perigoso para as alunos e que a professora Adriana volte a ministrar as aulas, 

pois ela era uma excelente profissional. Sr. André Cabral – Comunidade 

Urinduda, Pede que seja feita uma melhoria na escola, estrada, posto de saúde 

e qualidade no transporte dos profissionais da educação que veem até a 

escola, explanou ele sobre o que foi falado em relação a via de transito com a 

ADEPARA que estão impondo a todos os produtores rurais o  cadastro de 

todos, para que seja recolhido em valor a via de transito, e para isso ser feita a 

comunidade precisa de internet e de algum profissional que seja habilitado a 

fazer esse cadastro dos trabalhadores rurais. Sr. Marinaldo, diz que a maior 

necessidade da comunidade é a escola do local, pois as crianças precisam de 

um futuro e também. Sr. Valdecir Morais – Pede que seja olhada como 

carinho pelas comunidades ao redores que a escola seja feita, o posto de 

saúde, a estrada, o cemitério, a lancha da comunidade seja restaurada. Sr. 
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Domingues Lobato -  O mesmo quer saber se há outra opção para caso o 

terreno não seja feito a negociação para a escola, e o mesmo também 

pergunta para a secretaria de pesca como que faz para que seja feita a 

denúncia com relação aos furtos dos pescadores. A secretaria de pesca Lourde 

Ferreira pediu a palavra para afirmar que toda denuncia pode ir ser feita que 

será atendida a todos em relação a pesca. Em seguida o técnico explana que 

fez algumas anotações em ralação a rodovia que iria do Urinduba à frente da 

cidade, essa estrada é estratégia que serviria para a trafegabilidade de todos.  

Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente Ata, anexando a lista de 

presença desta Audiência Pública que se encerrou as 14h. Eu, Valéria Martins 

Tourão dou Fé e subscrevo. 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO DE 

PONTA DE PEDRAS – PPA 2022 – 2025 / SANTANA DO ARARI 

Ao dia quatorze de dois mil e vinte um ás dez horas e trinta minutos foi 

realizada Audiência Pública do Plano Plurianual - PPA de Ponta de Pedras na 

comunidade de Santana do Arari. O cerimonial da prefeitura municipal iniciou a 

audiência compondo a mesa de autoridades com a seguinte formação: Prefeita 

Consuelo Castro, Representante civil Ana Arlete da Santos, Diretor do polo 

Irineu Ferreira, representando o poder legislativo o presidente da Câmara José 

Miguel Ferreira Gomes, Vereador Edson Furtado, Vereadora Nelma De oliveira, 

Vereadora Mirna Cirte, Vereadora Miguelita Vasque, Vereador José de Jesus 

Pinheiro, secretario de Obras Manoel de Jesus, secretaria de pesca Lourdes 

Ferreira, secretario de Urbanismo Humberto Gouvea, secretario de Cultura 

Pedro Harlei Nicacio, secretario de Meio Ambiente Manoel Justino, 

representando a secretaria de saúde Edvan Nonato, representando a 

Assistencia Social Rafael Evangelista da Silva, representando a secretaria de 

Agricultura Paulo Adson Furtado, representando a coordenadoria da juventude 

Calebe Martins, representando a secretaria de esporte Patrick de Souza, Com 

a mesa completa inicia se o hino nacional. Iniciando as falas o Sr. Manoel de 

Jesus que fez uma oração por todos ali presente, logo em seguida o pastor 

José Pinheiro cantou um louvor com todos, com a palavra seu Ireneu Ferreira 

da os parabéns por todas as autoridades ali presente para ouvir a todos. 
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Seguindo a fala com Ana Arlete que cumprimentou a todos presente ali e diz 

que esse encontro das autoridades é de suma importância a todos da 

comunidade. Segue a palavra com a Vereadora Mirna Cirtez que se põe 

disponível a ajudar e a ouvir todos a comunidade, a porta da mesma está 

sempre aberta e a câmara está à disposição. Segue a palavra com a vereadora 

Nelma de Oliveira que se dispôs a ouvir a comunidade, Seguindo a vereadora 

Miguelite Ribeiro que se diz muito feliz por esta participando de um feito desse 

tamanho. Falando agora o vereador Edson Furtado que diz que essa 

oportunidade de estar recebendo a todos ali é de extrema necessidade a 

comunidade. Com a palavra José dos Passos Pinheiro diz que é muito grato 

por esta nessas plenárias nas comunidades juntamente com os demais 

companheiros de câmara. Com a palavra o presidente da Câmara José Miguel 

Ferreira Gomes que muito grato está nesta comunidade, e diz que essa é a 

hora de toda a comunidade falar onde que mais estão a necessidade de todos. 

Seguindo a palavra passa a Prefeita Consuelo Castro que diz que um dos 

projetos é fazer as interligações as comunidades e por micro ônibus para 

locomoção dos alunos, outro projeto é trazer o SENAR para a comunidade 

além da melhoria do abastecimento de água, lembrando também que o 

trapiche está em meio aos projetos. Em seguida o técnico Ronaldo Campelo 

diz esta grato por está a frente dessa audiência Publica que irá de 2022 até 

2025 os planos de trabalho de cada secretaria para compor o PPA. Que 

ocorreu em passos, como: O primeiro Passo - justamente a elaboração que 

criou o decreto por lei, a Prefeita criou o decreto que foi publicado. O segundo 

passo – Se fez uma reunião com todos os secretários, técnicos para discutir 

como deveria ser a estratégia do PPA. O terceiro passo – Abrir a audiência 

Pública para ouvir a comunidade e por isso foi criada uma agenda de datas, 

locais e hora para assim poder ser executada. Depois de dito isso, foram 

mostrada as diretrizes que o governo definiu como estratégia do 

desenrolamento social, e expondo os deveres e diretos de todos não 

esquecendo da responsabilidade fiscal que se é executar política pública com 

eficiência e clareza. Planejar e modernizar programas e projetos a serem 

fomentadas para que melhorias sejam feitas e usar a responsabilidade fiscal 

para que a gestora não seja prejudicar e que o município não fique prejudicado 
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também. A existência de concurso público é extremamente importante que faça 

parte dos planos da gestão juntamente com a união da empresa SINE para 

empregos dos munícipes que se é prioridade que sejam preparado para o 

mercado de trabalho.  Em seguida se abriu a palavra para a comunidade 

falando assim: Em seguida se abriu a palavra para a comunidade falando 

assim: A Sra. Ana Arlete, que definiu algumas coisas em conversa com a 

comunidade em longo prazo e a curto prazo, mesma diz que precisa de 

transporte que seja mais em conta porque está muito caro o custo de viajem e 

dependendo do que vai se resolver na cidade não dá tempo e se gasta ainda 

mais, o trapiche também é uma questão que exige uma atenção para que seja 

feito, e agradeceu pelo combustível que a prefeitura doou a comunidade. Pediu 

também que a água seja de qualidade na caixa d’agua ou seja precisa de 

encanação nova, foi pedido também uma ambulancha para a comunidade, o 

posto policial é um pedido para a comunidade, limpeza das ruas também é 

essencial para melhor ardência de todos, o reconhecimento da escola 

quilombola que é. A Sra. Heloise questionou a falta de cursos que agrade a 

todos em sua comunidade, a mesma pediu que tenha contratado pessoas da 

comunidade trabalhando em sua comunidade para poder ter a acessibilidade, a 

mesma pediu que seja revista a energia para que possa ser ofertado um curso 

de informática a todos, incentivo em pesca e instrutivíssimo, abertura de 

estrada entre as comunidades para facilita o acesso com transporte público, 

energia 24h para que possa ter equipamento no posto, a mesma pediu que o 

secretario de esporte tenha mais projetos a comunidade. O representante da 

secretaria de esporte afirma que não foi apresentado nenhum documento com 

projeto da comunidade de Santana do Arari, o representante da Assistência se 

deixa a disposição para atender a todos da área ribeirinha. A Sra. Brenda 

pediu para a comunidade, uma ambulancha e profissionais que apresente 

serviço para o qual se fizeram concurso. A ACS da comunidade nunca recebeu 

a bicicleta dela e trabalha andando em todas as áreas, policiamento para 

melhor segurança. Pedindo a palavra o secretario de Cultura anunciou que 

existe projetos para toda a comunidade e que irá ser feito ações e ações a 

todos. O Sr. Pedro diz que a comunidade precisa de um apoio para todos os 

pescadores da comunidade, Pedindo a palavra a secretaria de Pesca se 
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manifesta para deixar bem claro que há vários projetos para os pescadores e 

que está à disposição a atender a todos. Nada mais havendo a tratar foi 

lavrada a presente Ata, anexando a lista de presença desta Audiência Pública 

que se encerrou as 14h. Eu, Valéria Martins Tourão dou Fé e subscrevo. 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO DE 

PONTA DE PEDRAS – PPA 2022 – 2025 / RIO FABRICA 

Ao dia quinze de dois mil e vinte um ás dez horas foi realizada Audiência 

Pública do Plano Plurianual - PPA de Ponta de Pedras na comunidade Rio 

Fabrica. O cerimonial da prefeitura municipal iniciou a audiência compondo a 

mesa de autoridades com a seguinte formação: Prefeita Consuelo Castro, 

representando o poder legislativo o presidente da Câmara José Miguel Ferreira 

Gomes, Vereador Edson Furtado, Vereadora Nelma De oliveira, Vereadora 

Mirna Cirtes, Vereadora Miguelita Vasque, Vereador José de Jesus Pinheiro, 

secretario de Obras Manoel de Jesus, secretaria de pesca Lourdes Ferreira, 

secretario de Urbanismo Humberto Gouvea, secretario de Cultura Pedro Harlei 

Nicacio, secretario de Meio Ambiente Manoel Justino, representando a 

secretaria de saúde Edvan Nonato, representando a Assistencia Social Rafael 

Evangelista da Silva, secretaria de Agricultura Marineu Barbosa representando 

a coordenadoria da juventude Calebe Martins, representando a secretaria de 

esporte José Augusto. Com a mesa completa inicia se o hino nacional. 

Iniciando as falas o representante civil agradece por esta ação em toda 

comunidade e espera que todo dito ali seja honrada, o mesmo pede a presença 

e o trabalho dos vereadores nas comunidades, e uma necessidade muito 

grande é um telefone rural para que a ajuda seja mis rápido a tudo. Seguindo a 

fala com o pastor Thomas dizendo que as portas da igreja estará sempre de 

portas abertas para todos independente da religião, afirma ele também que o 

justo que a comunidade precisa de emprego para servi a própria comunidade, 

um jardim para a comunidade, pois as crianças precisam de uma atenção. Com 

a palavra a vereadora Nelma Vieira que se colocou à disposição ao que a 

comunidade precisar e que já está trabalhando para que a água seja de 

qualidade, a mesma deixa muito claro que tudo ali pedindo será construído. 

Com a palavra vereado Miguelita Vasque, ela explana que está ali para ajudar 

com as necessidades do povo de cada comunidade. Seguindo a palavra com o 

vereador Edson Barbosa dizendo que já entrou com o pedido para a 

implantação do posto de saúde e para isso se precisa de uma energia de 

qualidade para que haja a mão de obra eficiente. Com a palavra a vereadora 

Mirna Cirtez que diz está muito feliz por esta fazendo parte dessa gestão, fala 

ela também que a sua casa está de porta aberta a todos que precisarem e que 

dou 5 sacos de cimento para a igreja do pastor Thomas. Seguindo a palavra o 

vereador José Pinheiro dizendo que sente muito em não ter ajudado muito a 

comunidade em questão, mais que junto com seus colegas de câmara que 

faram muitos projetos para ajudar a todos em meio esses quatro anos a seguir. 
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Seguindo a palavra o presidente da câmara José Miguel Ferreira Gomes que 

disse que já entrou com o projeto da melhoria da água de qualidade juntamente 

com os demais vereadores e que está disposto a ouvir a todos dali de 

comunidade. Seguindo a palavra a prefeita Consuelo Castro, a mesma disse 

que colocara o posto para funcionar em dois horários e deixara uma 

ambulância a disposição, fará também a abertura da estrada, a escola não 

poderá ser deslocada porque já está no sonso e recebe a ajuda vinda, o 

trapiche será feito o projeto, que a comunidade dará a mão de obra e a prefeita 

dará o material para os trapiches, será feito a reforma da ponte do Dadá para 

melhor atender a comunidade, lembra a mesma que foi feito um pleito junto a 

Equatorial para que houvesse nenhum corte de energia. Em seguida o técnico 

Ronaldo Campelo diz esta grato por está a frente dessa audiência Publica que 

irá de 2022 até 2025 os planos de trabalho de cada secretaria para compor o 

PPA. Que ocorreu em passos, como: O primeiro Passo - justamente a 

elaboração que criou o decreto por lei, a Prefeita criou o decreto que foi 

publicado. O segundo passo – Se fez uma reunião com todos os secretários, 

técnicos para discutir como deveria ser a estratégia do PPA. O terceiro passo – 

Abrir a audiência Pública para ouvir a comunidade e por isso foi criada uma 

agenda de datas, locais e hora para assim poder ser executada. Depois de dito 

isso, foram mostrada as diretrizes que o governo definiu como estratégia do 

desenrolamento social, e expondo os deveres e diretos de todos não 

esquecendo da responsabilidade fiscal que se é executar política pública com 

eficiência e clareza. Planejar e modernizar programas e projetos a serem 

fomentadas para que melhorias sejam feitas e usar a responsabilidade fiscal 

para que a gestora não seja prejudicar e que o município não fique prejudicado 

também. A existência de concurso público é extremamente importante que faça 

parte dos planos da gestão juntamente com a união da empresa SINE para 

empregos dos munícipes que se é prioridade que sejam preparado para o 

mercado de trabalho.  Em seguida se abriu a palavra para a comunidade 

falando assim: Em seguida se abriu a palavra para a comunidade falando 

assim: Rio Fabrica - A Sra. Janete de Moais Alcântara, a mesma pede que 

seja feito a doação do antigo prédio Josué para que seja feita um centro 

comunitário, o vereador Edson se comprometeu a levar o projeto para que seja 

feita a autorização da doação. A prefeita Consuelo Castro indicou que o 

vereador entre com o projeto junto a Câmara Municipal dos Vereadores. Rio 

Fabrica – A Sra. Maria de Nazaré Lalor, que disse que a água a 15 anos 

contém um sistema de que o governo colocou, porém está muito precisando de 

uma extensão de um novo padrão de uma caixa de 10 mil litros, e por isso 

pedimos a estrutura que abrange todas as famílias da comunidade. A mesma 

agradeceu muito pela oportunidade de estar sendo testemunha de um evento 

de tanta importância como essa. Diante de tudo pedido a Prefeita se 

compromete com a doação da Caixa de 10 mil litros, com a bomba e com os 

ferros e cimento. Rio Fabrica – Sr. Rildo Martins, diz está muito grato pela 

oportunidade pela comunidade está sendo ouvida, e o mesmo pede apoio as 

escolas e a água de qualidade. A prefeita se manifestou para informar que 

doou a reforma da escola Unido Venceremos será entregue a obra da ponte 
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coberta. Rio Fabrica – Sr. Zacarias, pediu que seja feito o óleo para o barco 

que atualmente a dificuldade para colocar o moto para funcionar está difícil 

sem a bomba. Rio Fabrica – Evanize, agradeceu pela doação dos 60 litros de 

óleo que foi feito a pedido da comunidade, sendo uma colaboração mensal, a 

mesma Sra. Evaniza pediu que seja feita uma ronda policial a comunidade, a 

reforma da ponte do Piri com oficio entregue a própria prefeita. Rio Fabrica – 

Sra. Socorro, a mesma é ACS do Rio Fabrica 02, a mesma disse que a área 

01 esta descoberta e para ela está muito complicado em trabalhar em duas 

áreas sem que seja feito o repasse financeiro para a mesma. A prefeita se 

manifestou pedindo um oficio da ACS juntamente com o contra cheque em 

anexo da época do finado prefeito Pedro Paulo para que seja feita uma análise 

da situação. A prefeita informa que até final do ano terá uma nova seleção para 

ACS e a prioridade será para moradores da área. Rio Laranjeira – Regiane 

Morais, a mesma pede que seja feita alguma coisa para que os rios parem de 

secar, pois está muito difícil a locomoção pelo fato do rio está muito baixo. A 

prefeita informou que será feita a dragagem para que o rio volte a encher, o 

secretario de Meio Ambiente Justino informa que irão fazer os estudo para que 

não aja impacto ao meio ambiente, a senhora Regiane segue falando sobre a 

necessidade do abastecimento de água potável, e que também tiveram ajuda 

da doação de 50 litros de óleo para que pudesse ter ido buscar a água, a 

tampa da caixa d’agua rachou com o passar do tempo e por isso a água está 

vindo com algumas fibras  por conta disso a mesma está pedindo a doação de 

uma lona emborrachada. A prefeita deu autorização de R$ 500,00 para que 

seja feita a compra da tampa da caixa d’agua. Rio Laranjeira – Sra. Helena 

Serrão, pediu que seja feita rondas policiais nos rios da comunidade e 

arredores, pois a violência está cada vez maior ali, e se possível a implantação 

de um posto policial. A prefeita vai providenciar as rondas a priori até que seja 

feita a vinda do posto e da lancha policial, a mesma (Helena) lembra que a 

jogada do lixo nos rios estão prejudicando na secagem dos rios, abertura das 

estradas, posto de saúde na comunidade, energia elétrica. A prefeita afirma 

que fará a ponte no momento que a escola estiver sendo levantada. Nada mais 

havendo a tratar foi lavrada a presente Ata, anexando a lista de presença desta 

Audiência Pública que se encerrou as 14h. Eu, Valéria Martins Tourão dou Fé e 

subscrevo. 

 

 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO DE 

PONTA DE PEDRAS – PPA 2022 – 2025 / RIO FORTALEZA 

Ao dia quinze de dois mil e vinte um ás dez horas foi realizada Audiência 

Pública do Plano Plurianual - PPA de Ponta de Pedras na comunidade Rio 

Fortaleza. O cerimonial da prefeitura municipal iniciou a audiência compondo a 
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mesa de autoridades com a seguinte formação: Prefeita Consuelo Castro, vice- 

prefeito Sandoval Barbosa, representando o poder legislativo o presidente da 

Câmara José Miguel Ferreira Gomes, Vereador Edson Furtado, Vereadora 

Nelma De oliveira, Vereadora Mirna Cirtes, Vereadora Miguelita Ribeiro, 

Vereador José de Jesus Pinheiro, Secretario de Cultura Pedro Nicacio, 

secretario de Obra Manoel de Jesus, representando a secretaria de Esporte 

Celio Lopes, representando secretaria de Turismo Caroline Santos, secretario 

de Agricultura Marineu Barbosa, representando a secretaria de Educação 

Maria de Nazaré, secretario de Urbanismo Humberto Gouvea. Com a mesa 

completa inicia se o hino nacional. Iniciando as falas o representante civil o Sr. 

Elson de Jesus que começou a plenária com uma oração abençoando a todos 

ali presente. Em seguida o Padre Celio Rios deu sua benção a todos ali 

presente. Seguindo também com o vereador José Pinheiro que cantou um 

louvor em benção a todos ali presente. Com a palavra a vereadora Mirna 

Cirtez, diz está muito grata por fazer parte de uma ação junto com a 

comunidade. Com a palavra vereadora Miguelita Ribeiro que diz estar de 

ouvido aberto para ouvir e atender. Com a palavra vereadora Nelma de Oliveira 

que diz estar pronta e muito grata por esta ali. Com a palavra vereador Edson 

Furtado que explana está pronto a ouvir todos ali e ajudar no que estiver ao 

seu alcance. Com a palavra vereador José Pinheiro diz está muito grato pela 

oportunidade de estar ali com todos. Com a palavra o presidente da câmara 

José Miguel Ferreira Gomes parabeniza a todos da comunidade por estarem ali 

lutando por suas melhorias e diz que tudo que será exigido ali será analisado 

por todos os vereados e tornar realidade. Seguindo a palavra o vice – prefeito 

Sandoval Barbosa que as comunidades estão tendo voz para serem ouvidas 

em expor suas necessidades para que seja feita assim à melhoria a todos. 

Segue as falas a Prefeita Consuelo Castro, que providenciará o posto de saúde 

pra comunidade, lembrando que essa gestão esta sendo uma gestão 

diferenciada, uma gestão que quer saber o que cada comunidade almeja para 

sua melhoria. Lembrando que providenciará rondas policiais para melhor 

segurança das comunidades, lembra-a também que procurara emendas 

parlamentares para que haja feitos os investimentos necessários para assim 

ocorrerão às melhorias a todos. Com a palavra o Técnico Ronaldo Campelo que 
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explicará o que é o PPA, explicando que: Grato por está a frente dessa audiência 

Publica e explica que ainda estamos no Plano Plurianual se refere ao PPA elaborado 

em 2017 e de 2022 até 2025 será seguido o atual, assim seguiu um slide de 

apresentação que mostra a forma resumida dos planos de trabalho de cada secretaria 

para compor o PPA. Que ocorreu em passos, como: O primeiro Passo - justamente a 

elaboração que criou o decreto por lei, a Prefeita criou o decreto que foi publicado. O 

segundo passo – Se fez uma reunião com todos os secretários, técnicos para discutir 

como deveria ser a estratégia do PPA. O terceiro passo – Abrir a audiência Publica 

para ouvir a comunidade e por isso foi criada uma agenda de datas, locais e hora para 

assim poder ser executada. Depois de dito isso, foram mostrada as diretrizes que o 

governo definiu como estratégia do desenrolamento social, e expondo os deveres e 

diretos de todos não esquecendo da responsabilidade fiscal que se é executar politica 

publica com eficiência e clareza. Planejar e modernizar programas e projetos a serem 

fomentadas para que melhorias sejam feitas e usar a responsabilidade fiscal para que 

a gestora não seja prejudicar e que o município não fique prejudicado também. A 

existência de concurso público é extremamente importante que faça parte dos planos 

da gestão juntamente com a união da empresa SINE para empregos dos munícipes 

que se é prioridade que sejam preparados para o mercado de trabalho. Em seguida se 

abriu a palavra para a comunidade falando assim: Rio Fortaleza 2 – Maura Ribeiro 

pede que a comunidade tenha água de qualidade para que a comunidade tenha água 

mais cessível e de qualidade, as crianças tomam às vezes água do rio que é uma 

água suja e assim causa problemas de saúde, a mesma pede também que a 

comunidade tenha uma ACS na área para cuidar das necessidades básicas que a ela 

cabe, há 4 anos que a comunidade esta sem ACS. Mediante disso a prefeita responde 

que haverá um processo seletivo em breve assim que acontecerão algumas 

aposentadora de alguns ACS e em relação à água terá a melhoria da água em breve 

também à realização de 51 abastecimentos de água ou será feito poço artesiano. Rio 

Fortaleza – Jeremias de Morais, o mesmo entregou um oficio a prefeita em pedido 

da melhoria Carlos Joaquim, pois a escola está muito necessitada de reconstrução em 

qualidade em toda a escola, uma lancha seria essencial aos alunos para melhor 

locomoção a ida e vinda da escola, sem falar na proteção policial que a comunidade 

esta necessitando. A prefeita fala do questionamento que já foi feita o orçamento da 

obra da escola. O secretario de Obra Pediu a palavra para dizer que já esteve na 

escola em questão e que já foi levantado todo o orçamento para realizar a obra de 

qualidade para a escola. O secretario de Cultura também pede a palavra para informar 

que já está com um projeto de musicalização para levar até a escola em questão. Rio 
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Fortaleza 3 – Fabiana, assim como seus filhos a outras estudantes que possuem 

muita dificuldade para chegarem até a escola está muito difícil e no inverno é ainda 

pior para as crianças terem aulas, e por isso o ideal seria uma escola mais próxima 

para que as crianças dali tenham uma oportunidade de aprender com qualidade. Rio 

Fortaleza 1 – Elton, sua maior questão é a falta de ACS tanto no Fortaleza 1 quanto 

no rio Gloria, que a comunidade esta precisando muito dos seus serviços para que 

haja consulta ou qualquer procedimento feito nos postos, e a ACS da área não faz seu 

trabalho e trata todos da comunidade com ignorância e falta de empatia. Rio 

Fortaleza 3 – Bebeto, um colégio mais próximo para as crianças de Pirantuba, pois a 

atual escola esta muito longe e o caminho esta muito difícil. Nada mais havendo a 

tratar foi lavrada a presente Ata, anexando a lista de presença desta Audiência 

Pública que se encerrou as 14h. Eu, Valéria Martins Tourão dou Fé e 

subscrevo.     

 

 

 

 

 

 



PONTA DE PEDRAS - PARÁ - BRASIL 



PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO

VICE-PREFEITO

SANDOVAL BARBOSA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTA DE PEDRAS

JOSÉ MIGUEL GOMES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



COMISSÃO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
E ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 

PRESIDENTE
NÁDIA SANTOS

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PPA 
RONALDO CAMPELO 
NÁDIA SANTOS
RUI CRUZ
ALMIR JORGE SANTANA
ELIZEU FERREIRA
MANOEL JUSTINO JÚNIOR 
IVAN CARDOSO
MANOEL SACRAMENTO 
LEIDE OLIVEIRA
LEONARDO LOBATO
NATÁLIA COSTA
LOURDES FERREIRA
GEISIANE NORONHA
MARINEU BARBOSA
MIRIAN LOBATO
PEDRO NICÁCIO
REGINA SILVA
PEDRO BOULHOSA
RAFAEL EVANGELISTA
JOHNNY SILVEIRA
RUI SANTOS
HUMBERTO GOUVÊA
JAQUELINE SCHALKEN
PAULO ADSON
VALÉRIA TOURÃO
EDSON 
ARTHUR 
THIAGO KIZAN
PAMELA CAROLINE 

RESPONSÁVEL TÉCNICO E REVISOR
IBRAM DOS SANTOS NOVAES

REVISOR
RONALDO CAMPELO

DIAGRAMADOR
RENAN SARAIVA



ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretária Higina Maria Ferreira

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretária Mirian Lobato

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretário Pedro Nicácio

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Secretário Manoel Sacramento

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretário Leonardo Lobato

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretária Regina Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretário Marineu Barbosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Secretário Manoel Justino Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Secretário Pedro Boulhosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Secretário Elizeu Ferreira

PROCURADORIA GERAL DA PREFEITURA 

Procuradora Nádia Santos

COORDENADORIA GERAL CONTÁBIL

Coordenador Jhonny Silveira

CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL

Controlador Rui Cruz



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS 

GABINETE DA PREFEITA 

Praça Antonio Malato, 20 – Centro – Ponta de Pedras  
CEP: 68.830-000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

MENSAGEM DO EXECUTIVO À CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

MINUTA DO PROJETO DE LEI 

 

 

MARCO LEGAL, METODOLOGIA E DIRETRIZES DO 

PPA.  

 

 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS 

GABINETE DA PREFEITA 

Praça Antonio Malato, 20 – Centro – Ponta de Pedras  
CEP: 68.830-000 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

DIANÓSTICO MUNICIPAL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS 

GABINETE DA PREFEITA 

Praça Antonio Malato, 20 – Centro – Ponta de Pedras  
CEP: 68.830-000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS 

GABINETE DA PREFEITA 

Praça Antonio Malato, 20 – Centro – Ponta de Pedras  
CEP: 68.830-000 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

PROGNÓSTICO 

 

 

MACRO-OBJETIVOS 

 

E 

 

DESAFIOS PARA GESTÃO 

 

 

 
 

 

 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS 

GABINETE DA PREFEITA 

Praça Antonio Malato, 20 – Centro – Ponta de Pedras  
CEP: 68.830-000 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

FINANCIAMENTO DO PLANO PLURIANUAL 

 

 

E 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS 

GABINETE DA PREFEITA 

Praça Antonio Malato, 20 – Centro – Ponta de Pedras 
CEP: 68.830-000 

 

 

 
Ofício Nº XXX/2021 – GAB/PMPP 
 

 
Ponta de Pedras, 30 de agosto de 2021.  

 
 
 

Excelentíssimo Vereador 

José Miguel Ferreira Gomes 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ponta de Pedras 

                   Senhor Presidente, 

 
CONSIDERANDO, a Constituição Federal de 1988, Art. 165º da Constituição 

Federal de 1988, no qual são estabelecidos a estrutura e o conteúdo básicos 

do PPA; 

 

CONSIDERANDO, Constituição do Estado do Pará de 1989, versa sobre a 

elaboração do Plano Plurianual em compatibilidade com a Constituição Federal 

de 1988, portanto, os municípios devem atender ambas as Constituições, 

federal e estadual no processo de elaboração do PPA; 

 

CONSIDERANDO, o Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257/2001, estabelecendo 

diretrizes gerais da política urbana. Veja o Art. 2º, inciso II, orienta a 

participação cidadã na elaboração das políticas urbanas; 

 

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 101/2000, a LRF além de reforçar a 

importância de compatibilidade entre os instrumentos de planejamento e 

orçamento, estabelece que a LOA só admita investimentos plurianuais 

previstos no PPA ou autorizados em Lei; e 

 

CONSIDERANDO a Lei Orgânica do Município – LOM, de Ponta de Pedras 

que define a competência do Poder Executivo para elaboração e execução do 
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Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento anual do 

Município, prevendo as receitas e fixando as despesas.  

 

 
Ao cumprimentá-lo, encaminhamos a Vossa Excelência o Projeto de Lei do 

Plano Plurianual – PPA quadriênio 2022/2025, para apreciação dessa Augusta 

Casa Legislativa. 

Sendo este o assunto a tratar nesse, aproveitamos o ensejo para reafirmar 

protestos de consideração e apreço. 

 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

 

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO 

PREFEITA MUNICIPAL 
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CAPÍTULO I 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

A Administração Pública de Ponta de Pedras, através da Prefeitura 

Municipal, em cumprimento ao dispositivo previsto no artigo 165 da Constituição 

Federal de 1988, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica Municipal, na Lei de 

Responsabilidade Fiscal – 101/2000 e no Estatuto das Cidades, tem a honra em 

apresentar à Câmara Municipal e aos pontapedrenses, o Plano Plurianual – PPA 

para o quadriênio 2022 a 2025, este com a devida participação da população, 

sobretudo nos Fóruns setoriais da administração pública e nas Audiências 

Públicas que a Prefeitura Municipal promoveu, coordenada pela Secretaria 

Municipal de Administração e Planejamento para apresentar e discutir os 

principais e relevantes temas urbanos e rurais para o próximo quadriênio. 

 

O PPA Municipal Participativo é o momento de formulação das políticas 

públicas locais sob a responsabilidade do Poder Executivo que, ao mesmo 

tempo, deve conduzir seu planejamento Inter Setorial e com participação dos 

vários segmentos da sociedade civil e Administração Pública. A base 

estratégica, tática e programática do PPA deve orientar a formulação da LDO – 

Lei de Diretrizes Orçamentária e LOA – Lei Orçamentária Anual do quadriênio 

previsto. Esta orientação deverá ser o mais próximo possível da realidade para 

reduzir as inconsistências e evitar inúmeras reformulações com remanejamentos 

e créditos adicionais, portanto, possibilitando acompanhamento e monitoramento 

que facilite a eficiência na Gestão Pública e garanta mais efetividade das 

políticas de desenvolvimento socioeconômico e eficácia a qualidade de vida e 

sustentabilidade ambiental. 

 

O PPA, ora apresentado, foi igualmente formulado do ponto de vista fiscal, 

rigorosamente orientado pelas metas dos programas e ações definidas, com 

seus respectivos objetivos e suas justificativas, assim como, os seus custos 

associados, cotizados com suas contrapartidas na projeção de receitas do 
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município. Dessa forma, o Plano Plurianual de Ponta de Pedras, quadriênio 2022 

a 2025 inclui Diretrizes, Metas e Objetivos executáveis. 

 

Ao apresentar o Plano Plurianual do período e o correspondente Projeto de 

Lei que o instituirá, cumprimos uma etapa do nosso dever de Agente Político 

eleita para o mandato (2021-2024) e como Prefeita, tenho a satisfação em 

compartilhar com as autoridades constituídas e principalmente com a sociedade 

pontapedrense o que Administração deste mandato está projetando em médio 

prazo, para nosso município. Os avanços já conquistados devem ser 

consolidados e novas políticas de investimentos para melhoria dos serviços 

públicos serão implementadas, assim como, atrair novos investimentos é uma 

necessidade para garantir mais desenvolvimento, garantindo futuro promissor e 

sustentável para todos e futuras gerações. 
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MENSAGEM Nº  XXX/2021 – GAB/PMPP 

 

ENCAMINHA O PLANO 

PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE 

PONTA DE PEDRAS PARA O 

QUADRIÊNIO 2022 – 2025. 

 

 

Excelentíssimo Vereador 

José Miguel Ferreira Gomes 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ponta de Pedras 

                   Senhor Presidente, 

                   Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores, 

                   A Prefeita Municipal de Ponta de Pedras Consuelo Maria da 

Silva Castro no uso de suas atribuições e em cumprimento ao que 

preceitua o Artigo 165 da Constituição Federal, regulamentado pelo 

Decreto 2.829/1998, complementado pelos ditames da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF 101/2000) e Estatuto das Cidades nos 

Artigos 4º (III e alíneas ‘d’ e ‘f’) e 44º, e ainda em consonância com a Lei 

Orgânica do Município Inciso VIII do Artigo 45º, tem a honra de 

encaminhar a esta douta Casa de Leis, o Projeto de Lei que trata do 

Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2022 – 2025.   

                   O Plano Plurianual pautado à discussão legislativa está 

elaborado em 5 (cinco) Capítulos: 

I – Apresentação, Mensagem, Minuta do Projeto de Lei, 

Metodologia, Marco Legal e Diretrizes; 

II – Diagnóstico Municipal; 

III – Prognósticos; 

IV – Participação Cidadã; 

V – Financiamento do PPA e Detalhamentos. 
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Dessa forma, encaminhamos o processo para facilitar a compreensão 

das peças orçamentárias e a necessária transparência que possibilitará 

o acompanhamento das ações executivas ao longo do quadriênio 

projetado. 

 

                    Após o sancionamento da Lei, o Plano Plurianual orientará a 

elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei 

Orçamentária Anual, respectivamente do período em questão, 

equacionando questões estruturais e executando o princípio da 

economicidade.  

 

                    O diagnóstico municipal dará conta em esclarecer aspectos 

relevantes como o crescimento demográfico, fluxo de pessoas, base 

produtiva, o mercado de trabalho, a agricultura, pesca, índices 

educacionais, saúde e outros temas que revelam vocações econômicas 

e sociais do território, de tal maneira que possamos identificar 

instrumentos e metodologias pra enfrentarmos os desafios postos neste 

cenário de dificuldade mundial (pandemia) e trilharmos caminhos da 

saúde pública e do desenvolvimento sustentável para todos cidadãos 

pontapedrenses. Esses indicadores diagnosticados são fundamentais 

para a administração pública tomar decisões, elaborar políticas para 

dirimir os déficits e fomentar as potenciais vocações.  

 

Por sua vez, o Prognóstico possui como principal 

peculiaridade, desvelar resultados a partir de indicadores, dados e 

circunstâncias observadas no presente e que possibilitam projetar ações 

futuras a curto, médio e longo prazos.  

 

                    A partir do diagnóstico e da análise de plano de Governo, 

cumprimos o previsto em lei, realizando várias Audiências Públicas 

sobre PPA (PPA participativo). A Secretaria de Administração e 

Planejamento coordenou junto com os demais órgãos municipais e 
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realizou 8 (oito) Audiências que contou com a participação de mais de 

400 pessoas, representando os diversos seguimentos da sociedade 

Ponta-Pedrense, nas quais predominaram apresentação de propostas e 

sugestões da população, resultando em proposições validadas pela 

plenária e levadas a Comissão de elaboração do Plano Plurianual. 

 

                    O Financiamento do PPA e os Detalhamentos decorrem de 

todas as receitas correntes líquidas que o município dispõe as quais 

podemos considerar válidas e reais e a partir destes dados financeiros 

projetados elaborarmos as metas para o quadriênio. Os indicadores 

socioeconômicos, coletados a partir das fontes oficiais nacionais e 

estaduais, como IBGE, SUS, MEC, MC, FAPESPA dentre outras, 

permite-nos constatar que a projeção apresentada nesse cenário 

instável pandêmico desequilibrou os repasses constitucionais, 

resultando em impactos negativos. No entanto, o município esta 

recebendo a implantação de um porto graneleiro da Louis Dreyfus 

Company – LDC que gerará novas receitas e perspectivas de 

desenvolvimento. 

                   Por fim, as ações, constituídas por funções programáticas, 

em acordo com a Lei Federal Nº 4.320/1964, foram dimensionadas em 

indicadores e metas objetivando orientar a gestão municipal no uso dos 

recursos públicos, adequando sua utilização em custeio e investimentos, 

sempre prevendo a capacidade financeira das receitas. Nesse sentido, o 

conjunto de dados, escutas, indicadores, projeções coletadas, 

organizada e sistematizada criteriosamente e garantindo a transparência 

em conjunto com a sociedade é que nos permite afirmar a segurança, 

ousadia e confiabilidade neste Planejamento da Gestão Municipal e, 

certamente daremos passo decisivo em sua execução. 

 

                   O valor da receita corrente liquida municipal destinada a 

execução das ações quadrienais deste Plano Plurianual foi estimado em 

R$ 293.890.296,00 (Duzentos e noventa e três milhões, oitocentos e 
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noventa mil, duzentos e noventa e seis reais), apresentando 

anualmente, assim: 

 

Receita Corrente Líquida (RCL) – deduções FUNDEB (A) 

Ano Valores R$ 1,0 

2022 68.141.904,00 

2023 71.889.708,00 

2024 75.843.642,00 

2025 80.015.042,00 

Total 293.890.296,00 

  

As receitas estão distribuídas em dois níveis de apropriação 

referentes ao Poder Executivo e ao Poder legislativo, respectivamente. A 

estimativa dos recursos para o Poder Legislativo obedeceu 

rigorosamente ao disposto na Constituição Federal de 1988, no artigo 

29-A, I e artigos 153, 158 e 159. A estimativa das fontes de receitas 

correntes que financiarão o quadriênio no que diz respeito às ações 

previstas, respeitou o limite definido para despesas com a Educação e 

Saúde, de 25% e 15%, pela ordem incluindo a totalidade dos repasses 

das verbas federais consignadas em cada programa de natureza 

específica e a totalidade das receitas arrecada pelo Poder Público 

Municipal com impostos e taxas, em acordo com o Artigo 212 da 

Constituição Federal e Artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias.  

 

 

Senhor Presidente, Senhores (as) Vereadores (as), 

 

                    Neste Ato, ao encaminhar este Projeto de Lei tratando do 

Plano Plurianual – PPA, para o município de Ponta de Pedras, o 

executivo Municipal reafirma o compromisso com a Democracia e o 

exercício da plena cidadania, sobretudo na realização das Audiências 

Públicas e na disponibilidade da enquete virtual no site da prefeitura que 
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acolheram várias contribuições da sociedade civil organizada em clara 

demonstração de Gestão Pública compartilhada da Administração 

Municipal e Sociedade, conferindo a este Plano legitimidade que ora se 

apresenta à apreciação desta Egrégia Casa de Leis. Esta metodologia, 

utilizando exigentes fundamentos técnicos e legais acrescidos da 

legitimidade social da consulta pública invertem os mandatários eleitos 

pelo voto popular de maior responsabilidade, indispensável no 

cumprimento da execução então projetada, neste momento, para o 

quadriênio vindouro – 2022 – 2025. Portanto, pela convicção desta 

responsabilidade e ainda pelas obrigações legais que o cargo de Chefe 

do Executivo Municipal impõe, que rogo às Vossas Excelências, 

igualmente responsáveis pelo destino do Povo Ponta-Pedrense que em 

vós depositou sua confiança, que com bom-senso, cautela e isentos de 

ânimos, analisem este Projeto de Lei objetivando a sua aprovação para 

que possamos promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável 

da cidade e bem-estar do nosso Povo. 

 

 

Ponta de Pedras, 30 de agosto de 2021 

 

  

 

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO 

PREFEITA MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS 

GABINETE DA PREFEITA 

Praça Antonio Malato, 20 – Centro – Ponta de Pedras 
CEP: 68.830-000 

 

 

 

 
Minuta do Projeto de Lei Nº XXX/2021 – GAB/PMPP 
 

 

 

Institui o Plano Plurianual 

para o quadriênio 2022 a 

2025 no Município de Ponta 

de Pedras e dá outras 

providências 

 

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO, Prefeita 

Municipal de Ponta de Pedras Estado do Pará, no 

uso das atribuições legais,  

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprovou e EU, sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL 

Art. 1o  Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Ponta de 

Pedras para o período de 2022 a 2025 – PPA 2022-2025, em cumprimento ao 

disposto no § 1o do art. 165 da Constituição Federal combinado aos § 1º e 2º 

do Art. 149 da Lei Orgânica do Município. 

Art. 2o  O PPA 2022 – 2025 é o principal instrumento de planejamento 

governamental em médio prazo que define diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, com o 

propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165§1
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Art. 3o  O PPA 2022 – 2025, ora realizado, cumpre o Estatuto das 

Cidades, possibilitando a participação cidadã através da realização de 

Audiência Pública Territorial. 

Art. 4o  São prioridades da administração pública municipal para o 

período 2022- 2025: 

I – as metas inscritas no Plano Nacional Educação e Plano Municipal de 

Assistência Social, Plano Municipal de Saúde e Política Municipal de Meio 

Ambiente; 

II – Garantir ações e medidas sanitárias de combate à pandemia do 

COVID – 19;  

III – Preparar a legislação Municipal para os empreendimentos previstos 

ao desenvolvimento econômico e social; 

IV – incluir o município da relação de Cidades Inteligentes e 

Sustentáveis;  

V – garantir a regulação fiscal dos serviços públicos municipais; e 

VI – Equilíbrio entre Receitas e Despesas. 

Art. 6o  Diretrizes para o PPA 2022 – 2025 de Ponta de Pedras: 

I – Garantia da Sociedade de Direitos, exercício da Cidadania e 

Participação Social; 

II – Desenvolvimento Urbano e Econômico Sustentável; 

III – Planejamento, Modernização e Qualificação dos Servidores e 

Serviços  Públicos; 

IV – Responsabilidade Fiscal e equilíbrio das contas públicas; 
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V – Garantir a Inclusão Social, o Desenvolvimento Sustentável e a 

Infraestrutura Social; 

VI – A melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos; 

VII – O aperfeiçoamento da Gestão Pública com foco no cidadão, na 

eficiência do gasto público, na transparência, e no enfrentamento à corrupção;  

VIII – O estímulo e a valorização da Educação, Práticas Inovadoras e a 

competitividade; 

IX – A participação social como direito do cidadão, a garantia dos 

direitos humanos, a valorização e o respeito à diversidade cultural; 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO 

Art. 6o  O PPA 2022 – 2025 reflete as políticas públicas e orienta a 

atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão, 

Manutenção e Serviços ao município, assim definidos: 

I - Programa Temático: organizado por recortes selecionados de 

políticas públicas, expressa e orienta a ação governamental para a entrega de 

bens e serviços à sociedade; e 

II - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços do Município: expressa 

e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação 

governamental. 

Parágrafo único.  Integram o PPA 2022-2025 do Município de Ponta de 

Pedras os programas destinados exclusivamente a Operações Especiais. 

Art. 6o  O Programa Temático é composto pelos seguintes elementos 

constituintes: 
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I - Objetivo, que expressa às escolhas de políticas públicas para o 

alcance dos resultados almejados pela intervenção governamental e tem como 

atributos: 

a) Órgão Responsável: órgãos cujas atribuições mais contribuem para a 

implementação dos Objetivos ou das Metas; 

b) Meta: medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza 

quantitativa ou qualitativa;  

c) Iniciativa: declaração dos meios e mecanismos de gestão que 

viabilizam os Objetivos e suas Metas, explicitando a lógica da intervenção. 

II - Indicador, que é uma referência que permite identificar e aferir, 

periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando a avaliação 

dos seus resultados. 

III - Valor Global do Programa, que é a estimativa dos recursos 

orçamentários previstos para a consecução dos Objetivos, sendo segregados 

nas esferas Fiscais e da Seguridade Social. 

IV - Valor de Referência, que é o parâmetro financeiro utilizado para fins 

de individualização de empreendimento como iniciativa, estabelecido por 

Programa Temático e especificado para as esferas Fiscal e da Seguridade 

Social.  

Art. 7o  Integram o PPA 2022 – 2025, os seguintes Capítulos: 

I – Apresentação, Mensagem, Minuta do PL, Metodologia, Marco 

Legal e as Diretrizes; 

II – Diagnóstico Municipal; 

III – Prognósticos; 

IV – PPA Participativo; 
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V – Financiamento do PPA e Detalhamentos. 

 

CAPÍTULO III 

DA INTEGRAÇÃO COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS 

Art. 8o  Os Programas constantes do PPA 2022-2025 do Município de 

Ponta de Pedras estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis de 

crédito adicional. 

§ 1o As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas 

leis orçamentárias. 

§ 2o Nos Programas Temáticos, cada ação orçamentária estará 

vinculada a um único Objetivo, exceto as ações padronizadas. 

§ 3o As vinculações entre ações orçamentárias e Objetivos do Plano 

Plurianual – PPA constarão das leis orçamentárias anuais. 

Art. 9o  O Valor Global dos Programas, bem como os enunciados dos 

Objetivos e Metas, não constituem limites à programação e à execução das 

despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito 

adicional. 

Art. 10º  Os empreendimentos plurianuais cujo custo total estimado for 

inferior igual ou superior ao Valor de Referência deverão ser individualizados. 

§ 1o A individualização de que trata o caput não se aplica aos 

empreendimentos realizados por meio de Convênio, sejam recursos da União, 

Estados ou Outros. 

§ 2o A Secretaria Municipal de Finanças, poderá definir critérios 

adicionais para a individualização de Iniciativas de que trata o caput deste 

artigo. 
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CAPÍTULO IV 

DA GESTÃO DO PLANO 

Art. 11.  A gestão do PPA 2022-2025 do Município de Ponta de Pedras 

consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar o alcance dos 

Objetivos e das Metas, sobretudo para a garantia de acesso às políticas 

públicas pelos segmentos populacionais mais vulneráveis, e busca o 

aperfeiçoamento: 

I - dos mecanismos de implementação e integração das políticas 

públicas; 

II - dos critérios de aplicação dos programas e das políticas públicas; 

III - dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do Plano;  

Art. 12.  A gestão do PPA 2022-2025 observará os princípios da 

publicidade, eficiência, impessoalidade, economicidade e efetividade e 

compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão do 

Plano. 

§ 1o Caberá a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 

definir os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas complementares para 

a gestão do PPA 2022-2025, realizando revisões até 15 de abril de cada ano. 

§ 2o O Poder Executivo manterá apoio à gestão do Plano, cujas 

informações deverão ser atualizadas com periodicidade definida nos termos do 

§1o. 

§ 3o O Poder Executivo adotará, em conjunto com representantes da 

sociedade civil, mecanismos de participação social nas etapas do ciclo de 

gestão do PPA 2022-2025. 

Art. 13.  O Poder Executivo: 
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I – publicará, impresso e/ou por meio eletrônico, dados estruturados e 

informações sobre a implementação e o acompanhamento do PPA 202-2025; e 

II – encaminhará à Câmara Municipal o Relatório Anual de Avaliação do 

Plano, que conterá: 

a) análise do comportamento das variáveis macroeconômicas que 

embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das 

discrepâncias verificadas entre os valores previstos e realizados; 

b) análise da situação, por Programa, dos Indicadores, Objetivos 

e Metas, informando as medidas corretivas a serem adotadas quando houver 

indicativo de que metas estabelecidas não serão atingidas até o término do 

Plano; e 

c) execução financeira das ações vinculadas aos objetivos dos 

Programas Temáticos. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 14.  Para fins de atendimento ao disposto no § 1o do art. 167 da 

Constituição Federal, o investimento plurianual, para o período de 2022 a 2025, 

está incluído no Valor Global dos Programas. 

Parágrafo único.  A Lei Orçamentária Anual - LOA e as leis de créditos 

adicionais detalharão em seus anexos os investimentos de que trata o caput, 

para o ano de sua vigência. 

Art. 15.  Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por ato próprio, 

alterações no PPA 2022-2025 para: 

I - compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias 

anuais e pelas leis de crédito adicional, podendo, para tanto: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art167§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art167§1
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a) alterar o Valor Global do Programa; 

b) adequar as vinculações entre ações orçamentárias e objetivos; e 

c) revisar ou atualizar Metas. 

II - alterar Metas qualitativas; e 

III - incluir, excluir ou alterar os seguintes atributos: 

a) Indicador; 

b) Órgão Responsável por Objetivo e Meta; 

c) Iniciativa; e 

d) Valor Global do Programa, em razão de alteração de fontes de 

financiamento com recursos extraorçamentários. 

Parágrafo único. Quaisquer modificações realizadas com fulcro na 

autorização prevista no caput deverão ser informadas à Comissão de 

Constituição e Justiça da Câmara Municipal e dá ampla e irrestrita publicidade. 

Art. 16.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Ponta de Pedras, 30 de setembro de 

2011; 132o ano da República brasileira e 

143º ano de Emancipação Municipal. 

 

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO 
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METODOLOGIA, MARCO LEGAL E AS DIRETRIZES DO PPA 
 

 
Introdução 

 

A Administração Pública, através da Prefeitura Municipal, em cumprimento 

ao dispositivo previsto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988, na 

Constituição Estadual, na Lei Orgânica Municipal, na Lei de Responsabilidade 

Fiscal – 101/2000 e no Estatuto das Cidades, tem a honra em apresentar à 

Câmara Municipal e aos pontapedrenses, o Plano Plurianual – PPA para o 

quadriênio 2022 a 2025, este com a devida participação da população, 

sobretudo nos Fóruns setoriais e na Audiência Pública que a Prefeitura 

Municipal promoveu, coordenada pela Secretaria Municipal de Administração e 

Planejamento para apresentar e discutir os principais e relevantes temas 

urbanos e rurais para o próximo quadriênio. 

O PPA Municipal Participativo é o momento de formulação das políticas 

públicas locais sob a responsabilidade do Poder Executivo que, ao mesmo 

tempo, deve conduzir seu planejamento Inter Setorial e com participação dos 

vários segmentos da sociedade civil e Administração Pública. A base 

estratégica, tática e programática do PPA deve orientar a formulação da LDO – 

Lei de Diretrizes Orçamentária e LOA – Lei Orçamentária Anual do quadriênio 

previsto. Esta orientação deverá ser o mais próximo possível da realidade para 

reduzir as inconsistências e evitar inúmeras reformulações com remanejamentos 

e créditos adicionais, portanto, possibilitando acompanhamento e monitoramento 

que facilite a eficiência na Gestão Pública e garanta mais efetividade das 

políticas de desenvolvimento socioeconômico e eficácia a qualidade de vida e 

sustentabilidade ambiental. 

O PPA, ora apresentado, foi igualmente formulado do ponto de vista fiscal, 

rigorosamente orientado pelas metas dos programas e ações definidas, com 

seus respectivos objetivos e suas justificativas, assim como, os seus custos 

associados, cotizados com suas contrapartidas na projeção de receitas do 

município. Desta forma, o Plano Plurianual de Ponta de Pedras, quadriênio 2022 

a 2025 inclui Diretrizes, Metas e Objetivos executáveis. 
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Ao apresentar o Plano Plurianual do período e o correspondente Projeto de 

Lei que o instituirá, cumprimos uma etapa do nosso dever de Agente Político 

eleito para o mandato (2021-2024) e como Prefeita, tenho a satisfação em 

compartilhar com as autoridades constituídas e principalmente com a Sociedade 

terrasantense o que Administração deste mandato está projetando à médio 

prazo, para nosso município. Os avanços já conquistados devem ser 

consolidados e novas políticas de investimentos para melhoria dos serviços 

públicos serão implementadas, assim como, atrair novos investimentos é uma 

necessidade para garantir mais desenvolvimento, garantindo futuro promissor e 

sustentável para todos e futuras gerações. 

 

 

1. Apresentação 

Os municípios no Brasil estão diante de uma realidade complexa 

socioeconômica em virtude da pandemia, com desemprego e urgências 

sanitárias que vão emergindo a partir das curvas da pandemia. Nesse sentido, 

mesmo diante de desafios a endereçar, estabelecer o foco em alguns 

elementos da gestão pública pode resultar em uma abordagem mais 

pragmática para uma retomada da economia e dos índices de qualidade de 

vida dos cidadãos, tanto do ponto de vista imediato quanto dos próximos 

meses e anos. Este PPA reúne sugestões de áreas a dedicar mais atenção nos 

próximos anos, tendo a inovação e o empreendedorismo como elementos 

transversais, e reunindo discussões técnicas orientando a ajudar a cidade 

neste período único da história recente, assim como apresenta de maneira 

sintética e esquemática seu planejamento, porém compreensiva dos problemas 

que mais afligem os munícipes. O contexto recente da economia brasileira tem 

sido impulsionado pelas políticas que combinam a participação dos Entes 

Federativos nos investimentos com a iniciativa privada, porém na segunda 

metade da década passada reduziu drasticamente os aportes, e em 2020 

sofreu o choque com a pandemia do coronavírus – Covid 19. Nesse sentido, o 

primeiro Plano Plurianual – PPA Municipal do período pandêmico exigiu da 

Administração Pública esforço redobrado para cumprir a legislação, ao mesmo 
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tempo, cumprir as medidas sanitárias de combate à pandemia e ainda 

adequar-se ao cenário econômico de recessão.  

Outro aspecto sintomático resultou da crise econômica mundial de 2008 

que se transformou em disputa política no Brasil, aprofundando-se entre os 

anos 2015 e 2016, marcada por altos índices de desemprego, cerca de 10 

milhões de pessoas, resultando em índices  inflacionários dos dois dígitos, em 

especulação financeira que alçou juros de 18% ao ano. Isso obrigou os 

Municípios brasileiros adotarem reformas administrativas e controle fiscal para 

reduzir custos sem atingir a qualidade dos serviços prestados. Esse cenário foi 

agudizado em 2020 pela pandemia que afetou o mundo todo, as medidas 

sanitárias de controle ao Covid 19 canalizaram recursos financeiros e humanos 

impondo a Administração Pública uma postura arrojada de planejamento para 

manter a funcionalidade municipal. 

O Plano Plurianual – PPA, principal planejamento de uma Gestão, 

estatuído pelo artigo 165 da Constituição Federal de 1988, artigo 204 da 

Constituição do Estado do Pará de 1989, Portaria 42 de 14 de abril de 1999 do 

Ministério do Orçamento e Gestão e da Lei Complementar 101/00 – Lei de 

responsabilidade fiscal e o artigo 44 da Lei Orgânica de Ponta de Pedras, é um 

plano de médio prazo que estabelece as diretrizes, objetivos, metas e 

prioridades a serem seguidas pelos Governos (Federal, Estadual e Municipal) e 

faz a interlocução com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com a Lei 

Orçamentária Anual (LOA), com duração quadrienal. Sua elaboração acontece 

no primeiro ano de mandato dos Prefeitos municipais eleitos, pois a 

prerrogativa de elaboração do PPA é do Poder Executivo, cuja a vigência inicia 

no segundo ano de mandato, após a eleição e se estenderá até o primeiro ano 

do mandato subsequente.  

O PPA da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, Estado do Pará, 

cumpri, assim, o principio estabelecido pelo Estatuto das Cidades para 

participação coletiva dos Órgãos da Administração Pública Municipal, do 

Ministério Público do Estado, Câmara Municipal e representantes da sociedade 

civil organizada, no intuito de construir programas e ações metas preconizadas 

que proporcione aos munícipes políticas públicas sustentáveis a médio prazo, 
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buscando sempre executá-las com eficiência, a fim de reduzir as 

desigualdades sociais.  

A elaboração do Plano Plurianual – PPA Participativo de Ponta de Pedras 

iniciou com a reunião da Gestão Municipal para compor a Comissão Municipal 

de Planejamento e Acompanhamento do Plano Plurianual (PPA), Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) e publicada 

por Decreto Municipal que definiu a competência da Secretaria Municipal de o 

como coordenadora do processo de elaboração.  

Tomando como referência o Decreto Municipal nº 064/2021, foi realizada a 

Reunião de Gestão para apresentação do Plano de Trabalho de Elaboração do 

PPA e alinhar as políticas setoriais temáticas. Posteriormente, como parte 

integrante da primeira fase, foram realizadas as reuniões setoriais temáticas 

com as Secretarias Municipais para apresentar e discutir as estratégias, as 

diretrizes, objetivos e metas, além das prioridades da administração municipal. 

Durante as reuniões setoriais temáticas com as Secretarias municipais houve o 

alinhamento e atualização das políticas, programas e ações. A participação de 

todos os Órgãos no planejamento resultou em um Plano Plurianual exequível e 

real, que contemplará os anseios do povo através das diretrizes apontados no 

Plano de Governo, no plano Municipal de Educação, no Plano Municipal de 

Saúde e demais planos municipais, além dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) e nas políticas de combate a Pandemia do Coronavírus – 

Covid19 e suas variantes. Abaixo a programação das reuniões temáticas: 

Atividade Data Hora Envolvidos 

Apresentação para Gestão 15/06 16h Todas as Secretarias 

Reunião da Administração, 
Finanças e Gabinete.   

21/06 17h 
Administração Finanças e 
Gab. 

Reunião da Saúde 21/06 15h Saúde 

Reunião Setorial de Obras, 
Urbanismo e Transporte. 

22/06 09h 
Obras, Urbanismo e 
Transporte.  

Reunião Educação 22/06 15h Educação 

Reunião de Cultura e Turismo e 
Esporte e Lazer 

23/06 08h Cultura, Turismo e Esporte.  

Reunião da Agricultura e Pesca e 
Meio Ambiente 

23/06 10h Agricultura e Pesca 

Reunião da Assistência Social 23/06 15h Assistência e Meio Ambiente 
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Após essa fase, realizaram-se as Audiências Públicas (Zona Rural, 

Ribeirinha, Colônia e Sede), nas quais foram apresentadas as propostas do 

planejamento municipal e acolhidas as propostas da comunidade participante, 

além de levantar demandas, garantindo a participação cidadã, sempre 

atendendo as medidas restritivas impostos pela pandemia e as normas 

estabelecidas pelo Decreto do Estado do Pará, além do Estatuto das Cidades. 

Abaixo o quadro das Audiências Públicas: 

Atividade Data Hora Envolvidos 

Audiência Pública Colônia – Jagarajó 22/07 09h Governo e Comunidades 

Audiência Pública Colônia – Vila Nova 22/07 15h Governo e Comunidades 

Audiência Pública Ribeirinha – Canal e 

Curralpanema 
24/07 09h Governo e Comunidades 

Audiência Pública Zona Urbana  12/08 15h Governo e Comunidades 

Audiência Pública  Baia – Urinduba 13/08 09h Governo e Comunidades 

Audiência Pública Ribeirinha – Santana do 

Arari 
14/08 09h Governo e Comunidades 

Audiência Pública Ribeirinha – Fábrica 15/08 09h Governo e Comunidades 

Audiência Pública Ribeirinha – Fortaleza 16/08 09h Governo e Comunidades 

 

2. Marco Legal do Plano Plurianual  

a) Constituição Federal de 1988 

A elaboração do PPA de Ponta de Pedras obedece à normatização 

baseada em legislação específica. Inicialmente, cabe destacar o art. 165 da 

Constituição Federal de 1988, no qual são estabelecidos a estrutura e o 

conteúdo básicos do PPA.   

 

Art. 165 – Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
I – o plano plurianual; 
II – as diretrizes orçamentárias; 
III – os orçamentos anuais.  
 

 A competência da elaboração dos instrumentos orçamentários (PPA, LDO 

e LAO) cabe ao Poder Executivo que envia o projeto ao Poder Legislativo para 
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discuti-lo, deliberá-lo e aprová-lo. Nesse sentido, é oportuno destacar a 

necessidade de os três instrumentos operarem segundo uma lógica de 

harmonia e integração. A própria Constituição indicou como esse 

encadeamento deve ocorrer. Caberá ao PPA fixar diretrizes, objetivos e metas 

para administração pública (art. 165, § 1º), ao passo que a LDO disporá sobre 

prioridades e metas (art. 165, § 2º). Por sua vez, a LOA conterá a programação 

orçamentária dos órgãos e entidades do governo (art. 165, § 5º).  

A preocupação com a compatibilidade entre os instrumentos de 

planejamento e orçamento – PPA, LDO e LOA – manifesta-se também em 

relação ao processo de interação entre os Poderes Executivo e Legislativo. 

Assim, a Constituição prevê que as emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (PLDO) e ao Projeto de Lei do Orçamento Anual (PLOA) só 

podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o PPA (art. 166, § 3º, inc. I, 

e art. 166, § 4º). 

 

b) Constituição do Estado do Pará de 1989 

A Constituição do Estado do Pará versa sobre a elaboração do Plano 

Plurianual em compatibilidade com a Constituição Federal de 1988, 

confirmando as diretrizes estabelecidas pelo governo federal, portanto, os 

municípios devem atender ambas as Constituições, federal e estadual no 

processo de elaboração do PPA. Abaixo trecho da Constituição Estadual do 

Pará, de 05 de outubro de 1989 que estabelece elaboração do plano 

Plurianual: 

SEÇÃO II 
Dos orçamentos 
Art. 203. Os sistemas de planejamento-orçamento do Estado e dos 
Municípios atenderão aos princípios desta Constituição, aos da 
Constituição Federal, e às normas de direito financeiro.  
Art. 204. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:  
I - o plano plurianual;  
II - as diretrizes orçamentárias;  
III - os orçamentos anuais. 

 

c) Lei de Responsabilidade Fiscal 

A Lei Complementar nº 101/2000, conhecida popularmente como Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). A LRF além de reforçar a importância de 
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compatibilidade entre os instrumentos de planejamento e orçamento, 

estabelece que a LOA só admite investimentos plurianuais previstos no PPA ou 

autorizados em Lei.  

 

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma 
compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes 
orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:  
§ 5º A lei orçamentária não consignará dotação para investimento 
com duração superior a um exercício financeiro que não esteja 
previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, 
conforme disposto no § 1º do art. 167 da Constituição. 

 

d) Estatuto das Cidades 

A Lei nº 10.257/2001, popularmente conhecida como estatuto da Cidade 

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo 

diretrizes gerais da política urbana. Veja o Art. 2º, inciso II, orienta a 

participação cidadã na elaboração das políticas urbanas. Neste sentido, o 

Plano Plurianual deve ser elaboração com a participação da sociedade. 

 Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

II – gestão democrática por meio da participação da população e 

de associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade na formulação, execução e acompanhamento de 

planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

 

 

e) Lei Orgânica Municipal 

A Lei Orgânica do Município – LOM, de Ponta de Pedras, define a 

competência do Poder Executivo para elaboração e execução do Plano 

Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento anual do Município, 

prevendo as receitas e fixando as despesas, com base no seu planejamento na 

forma da Lei.  
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3. Diretrizes e Parametrização do PPA  

O PPA de Ponta de Pedras utilizou as Diretrizes do Plano de Governo 

apresentado a sociedade pontapedrense durante a campanha eleitoral de 2020 

e está em acordo com o seguinte:  

3.1 – Diretrizes Municipais extraídas do Programa de Governo da Candidata 

Eleita;  

Está relacionada à imagem de futuro que queremos construir para a 

cidade. É a visão estratégica de médio e longo prazo. A elaboração das 

Diretrizes deste PPA utilizou o programa de governo apresentado durante a 

campanha eleitoral de 2020, o planejamento das secretarias municipais, os 

programas estaduais e federais que compõem os respectivos Planos 

Plurianuais e cenários pandêmicos. Dessa forma, apresentamos as seguintes 

diretrizes no quadro abaixo: 

Quadro 01: Diretrizes do PPA – 2022/2025 de Ponta de Pedras - PA 

 Diretrizes Áreas Temáticas 

01 
Sociedade de Direitos, Cidadania 

e Participação Social.  

Educação, Saúde, Assistência, 

Cultura, Desporto e Turismo. 

02 
Desenvolvimento Urbano, 

Econômico e Sustentável  

Obras, Transporte, Meio Ambiente, 

Agricultura e Empreendedorismo. 

03 

Desenvolvimento Gerencial, 

planejamento e qualificação de 

serviços da gestão pública. 

 

Administração e Planejamento 

04 Responsabilidade Fiscal Secretaria de Finanças 

 

3.2 – Estratégias de Desenvolvimento dos PPAs Estadual e Federal 

 Ao analisar, reconheceremos no planejamento federal e estadual as 

oportunidades para o município, sobretudo na formação de uma agenda de 

desenvolvimento territorial. A integração do planejamento local, regional e 

nacional, pode potencializar oportunidades e evidenciar as sinergias 

federativas, evitar desperdício de recursos e sobreposição de funções. 

O PPA estadual é composto por diretrizes e programas regionalizados, 

portanto, identificados com as demandas e necessidades da região a que 
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pertencem os municípios (Anajás, Bagre, Breves, Muaná, Salvaterra, Soure, 

Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari, Chaves, Curralinho, Cachoeira do Arari, 

Afuá, Melgaço, São Sebastião da Boa Vista, Gurupá, Portel) da Região de 

Integração do Marajó. Veja o quadro abaixo, extraído do Caderno de 

Compromissos do PPA 2020-2023 que estabelece as políticas de saneamento 

básico para a região: 

Quadro 02: PPA do Estado Pará – 2020/2023 

Plano Plurianual do Estado do Pará – 2020/2023. Volume I, pag. 148. 

 

Ao analisar o PPA Federal identificamos programas que se integram ao 

planejamento pontapedrense, destacamos abaixo 3 programas para 

exemplificar o alinhamento dos programas do governo federal e as ações 

planejadas pelo poder publico municipal  em áreas estratégicas: Agropecuária, 

Tecnologia, Infraestrutura, Meio Ambiente e Turismo.  

 

Quadro 03: PPA Federal – 2020/2023 
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Quadro 04: PPA Federal – 2020/2023 

 

Quadra 05: PPA Federal – 2020/2023 

 

 

Quadro 06: PPA Federal – 2020/2023 
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3.3 – Diagnóstico Municipal 

Prefeitos eleitos em 2016 encontraram cenários municipais complexos: 

diminuição das receitas e ao mesmo tempo, o aumento das despesas. Aliado à 

diminuição de repasses da União (FPM) e do estado (ICMS), somado à 

insatisfação da população. Prefeitos eleitos ou reeleitos em 2020 se depararam 

com cenário pandêmico jamais visto. Assim, a questão é: como manter um 

bom nível dos serviços públicos nessa conjuntura? Para isso, instrumentos de 

planejamento e análises técnicas podem ser diferenciais para uma gestão com 

retornos positivos.  

Diagnóstico municipal é indispensável para qualquer planejamento, pois os 

indicadores avaliam a situação econômica, social, demográfica, e outros 

aspectos da cidade. É importante que a elaboração de um programa sempre 

esteja baseada em dados reais. Indicadores nos permitem tomar decisões  e 

executar ações para diminuir riscos e corrigir equívocos. A dinâmica municipal 

tem relação com aspectos demográficos e do território, como saber se a 

população está crescendo e em qual velocidade, verificar o papel da migração, 

o ritmo da natalidade e da mortalidade. Indicadores que possam demonstrar 

quais serão as futuras demandas por emprego, moradia, saneamento, vagas 

nas escolas, atendimento na saúde, cuidado com os idosos, formação e 

qualificação profissional para jovens. O diagnóstico deve constituir indicadores 

que sirvam para elaborar políticas públicas com diretrizes, objetivos e metas.  

 

3.4 – Participação Cidadã, nas Audiências Públicas e na Enquete Virtual. 

O PPA Participativo é preconizado pela Lei nº 10.257/2001, popularmente 

conhecida como Estatuto das Cidades que estabelece diretrizes gerais da 

política urbana. Nesse sentido, o Plano Plurianual deve ser elaborado com a 

participação da sociedade, resguardando as medidas sanitárias de combate a 

pandemia do Covid 19 e realizando os registros fotográfico, a lista de 

frequência e registro de Ata. 
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DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 
 

 
 

1. Diagnóstico Municipal  

1.1 – Histórico da Ocupação e Fundação de Ponta de Pedras  

O Estado do Pará está 

dividido, administrativamente, em 

Regiões de Integração, Ponta de 

Pedras integra o território do 

Marajó.  

 

 

Fonte: SEIR, geoPará, 2007 – malha 

Rodoviária do Estado do Pará. 

 

Localiza-se na Ilha de Marajó, na região estuarina do rio Amazonas, 

aproximadamente, a 60 km da capital do estado do Pará, Belém, acesso pelos 

modais hidroviário e aeroviário. A ocupação do município de Ponta de Pedras, 

bem como dos municípios da região, remonta ao período pré-colonial com os 

grupos indígenas que povoaram todo o arquipélago do Marajó. 

Estudos arqueológicos apontam que as primeiras ocupações humanas no 

arquipélago datam, no mínimo, de 5.000 a.C. Diversos grupos indígenas, ao 

longo dos séculos, ocuparam as terras da região constituindo diferentes 

estruturas sociais, até alcançar o desenvolvimento do modelo complexo de 

sociedade conhecido como Marajoara. 

Os primeiros contatos dos europeus na região do Marajó ocorreram no final 

do século XV, sendo o processo de ocupação intensificado somente a partir do 

século XVII, na altura em que o território virou cenário de grandes disputas 

entre as nações europeias, notadamente Portugal e Holanda (IPEA, 2015). 

Nesse contexto as origens do município de Ponta de Pedras estão 

relacionadas à instalação de missões da Igreja Católica durante o período 

colonial, inicialmente na freguesia de Nossa Senhora da Conceição da 
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Cachoeira (atual Cachoeira do Arari), onde teriam encontrado dificuldades para 

estabelecer o trabalho missionário, devido à existência de propriedades 

particulares. Após a chegada das missões à nova região, a localidade passou a 

se chamar Mangabeiras. Posteriormente, sua denominação foi alterada para 

Ponta de Pedras, por causa da existência de pedrais na região. Virou freguesia 

a partir de 1737. Nos anos seguintes, Ponta de Pedras e Cachoeira do Arari 

alternaram suas sedes municipais, de maneira que intercalavam a anexação de 

um município por outro (fato que evidencia o grau de interseção entre estes). 

As últimas alterações significativas datam de 1930, quando Magalhães Barata 

extinguiu os municípios de Ponta de Pedras e Cachoeira, criando um único 

novo município, o qual foi denominado Itaguari. A redivisão dos dois municípios 

ocorreu novamente a partir da década de 1940, permanecendo até hoje (IPEA, 

2015, In ARCADIS, 2019 – EIA vol. II, pag. 568). 

A cidade foi fundada, em 1737, com o nome de Vila de Mangabeira, e 

emancipada, como município, em 1877. Suas atividades econômicas inserem-

se nos vários períodos econômicos pelos quais passou, historicamente, a 

Região Norte: exploração da borracha, uso de produtos florestais, extração do 

palmito, produção da mandioca, produção bovina, e a recente produção 

intensiva do açaí. Sua economia refletiu-se e influenciou na dinâmica da 

população local. Sua história é o reflexo dos períodos de ocupação da Região 

Amazônica, desde o período colonial, no século XVII, com a exploração das 

drogas do sertão e fundação de Belém. Recentemente, a produção do açaí se 

intensificou em função tanto da demanda regional, pois o açaí faz parte da 

dieta básica da população marajoara, quanto do aumento do consumo nacional 

e internacional. O açaizeiro é uma palmeira típica da região estuarina do Rio 

Amazonas e o “vinho”, extraído de seu fruto, na forma de polpa, está presente 

no cardápio diário do caboclo. Entre 1969 e 2010, a cidade de Ponta de Pedras 

cresceu, em area, 100%, apesar desse crescimento significar um aumento de 

1,3Km2 à área urbana inicial. No mesmo período, houve um incremento 

populacional de 10.421 habitantes, representando um aumento de 520% à 

população de existente em 1970. Este crescimento urbano foi, particularmente, 

expressiva entre 1991 e 2010, quando a area urbana cresceu 126% e a 

população urbana mais que 111%. Observa-se, nesse período, uma 
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intensificação da importância do açaí no mercado mundial e de sua produção 

no município: em 1997, Ponta de Pedras produzia 8.700 toneladas/ano de açaí; 

em 2008, essa produção passou para 10.906 toneladas, coincidindo com a 

intensificação do crescimento urbano. Esse crescimento não se refletiu em 

melhorias urbanas. (COSTA, 2012). Atualmente, o município passa por 

melhorias em sua infraestrutura, assim como transformações econômicas e 

atualizações de instrumentos de planejamento público. 

 

1.2 – Aspectos Culturais  

A Secretaria de Cultura está amparada na Lei Municipal Nº 510/2009, 

Art.48, que dispõe sobre a organização, promoção e preservação das 

atividades  culturais inerentes ao Município de Ponta de Pedras. A identidade 

cultural de Ponta de Pedras é formada por uma diversidade de costumes e 

tradições. Vivemos diariamente uma linda diversidade cultural. Nesse mundo 

cultural temos muitos artistas, nos quais destacamos: músicos, cantores, 

artesãos, atores, encenadores, produtores de audiovisuais e muitos outros. Em 

nossas raízes culturais está o 

artesanato, o carimbó, o açaí, a pesca, 

o camarão, etc, que fazem de nosso 

município um grande produtor de arte.                                 

Grupo Sipuada Sucupira 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Artesanato 
                                                                         
 

                                                                 Grupo Expressões Folclóricas Nuaruaques 
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A SECULT contribui para valorização dos fazedores de cultura Ponta-

Pedrense e proporciona atividades que estimulam a preservação das artes, 

tornando a vida prazerosa e dando oportunidade aos artistas de terem seus 

ganhos econômicos garantidos no município, fortalecendo dessa forma a 

economia criativa.  Temos como objetivos:  

✓ assegurar o acesso à cultura, contribuindo com espaços e ações para a 

ampla difusão da cultura do município; 

✓ resgatar, registrar promover e valorizar as diversidades nas 

manifestações artísticas e culturais do município. 

 

A festa religiosa mais importante de Ponta de Pedras é a de Nossa 

Senhora da Conceição, a padroeira do município, também destacamos a 

festividade de Nossa Senhora de Nazaré na comunidade da Vila Nova. A 

comemoração acontece no dia 8 de dezembro, com realização de missa, 

procissão, arraial e palanque para apresentações.  

Quadrilhas juninas, pássaros juninos, bois-bumbás e carimbó constituem 

os elementos mais frequentes da cultura popular local. 

São produzidos, artesanalmente, em Ponta de Pedras, potes, filtros, 

esteiras, bolsas, enfeites de parede e sandálias, tendo como matérias-primas o 

barro, a palha, a madeira, miriti e a corda, nesse cenário destacaram a 

cerâmica marajoara. Merece destaque a fabricação artesanal de móveis e 

embarcações nos estaleiros. Uma Biblioteca Pública é o único equipamento 

cultural de que dispõe Ponta de Pedras. 

Na cidade nasceu em 10 de janeiro de 1909 o grande escritor paraense 

Dalcídio Jurandir, que teria o Marajó como cenário principal em três de seus 

romances: "Chove nos Campos de Cachoeira" de 1941, "Marajó" de 1947 e 

"Três Casos e um Rio" de 1958, publicações que mostraram não só as 

paisagens, mas o modo de vida da Ilha descritos por um legítimo marajoara. 

Para o quadriênio de anos de 21 à 24 temos como atividades 

programadas: 

✓ Manutenção da biblioteca pública; 

✓ Manutenção do Expo- Ponta (Feira Artesanal); 

✓ Implantação da Feira gastronômica; 
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✓ Implantação da Feira do Livro; 

✓ Implantação dos Festivais de cultura; 

✓ Manutenção da Secretaria de Cultura; 

✓ Manutenção do Conselho Municipal de Cultura; 

✓ Implantação do Fundo Municipal de Cultura; 

✓ Implantação do Plano Municipal de Cultura; 

✓ Manutenção  das atividades culturais e religiosas (Paixão de Cristo; auto 

do Círio, Festa do Círio, auto do natal, carnaval...); 

✓ Implantação do Projeto Espiada Cultural; 

✓ Implantação da Fundação de Cultura; 

✓ Implantação do Festival de Teatro, Música, Fotografia e Audiovisual 

Estudantil. 

A SECULT tem grande responsabilidade com a organização, promoção e 

preservação das atividades culturais e artísticas no município, por isso apoia e 

oferta a estrutura para que tais manifestações sejam desenvolvidas.  

 

1.3 – Localidades e Bairros de Ponta de Pedras.  

O Plano Diretor do Município de Ponta de Pedras foi elaborado em 2006 e 

ainda foi revisado, portanto há problemas na definição do perímetro urbano e 

na divisão administrativa do território municipal, pois o referido plano não 

elaborou os mapas zoneamento a cidade e o município. Em 2021, há previsão 

de revisão e atualização do Plano Diretor, durante o qual o macrozoneamento 

será realizado.  

Abaixo destacamos algumas localidades nas zonas: Colônia, Baia e 

ribeirinha:  

Vila Nova Jagarajó Distrito da Mangabeira 

Fábrica Fortaleza Santana 

Urinduba Canal Curralpanema 

Tartarugueiro Porto Santo Guajará 

Crairú Santa Maria Fortaleza I 

Fortaleza II Fortaleza III Bacabal 

Mauá Paquaquara São José 
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Flechal Piratuba Marcos 

Fortaleza Arapiranga Puxador 

 

Na zona urbana destacamos os bairros, seguindo abaixo: 

Centro Estrada Industrial 

Carnapijó Campinho Lago Azul 

Pedrolândia ¹ Rua Belém Mutirão (Rita Gabriela) 

Nella Ramella¹ Cucuíra Mangabeira ¹ 

Vila Nova ¹ Cajueiro ¹ Armazém ¹ 

Praia Grande ¹ Antonio Vieira ¹ Jagarajó ¹ 

Benfica ¹   

Fonte: Secretaria Municipal de Obras (2021) ¹ - Áreas para estudos à expansão urbana. 

 

2 – Aspectos Fisiográficos de Ponta de Pedras 

2.1 – Localização e composição fisiográfica 

O município de Ponta de Pedras pertence à Região de Integração do 

Marajó e à microrregião Arari, compõe a referida região os seguintes 

municípios: Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, 

Curralinho, Gurupá, Melgaço, Muaná, Salvaterra, Soure, Santa Cruz do Arari, 

Portel, São Sebastião da Boa Vista. Todo o arquipélago está inserido na Área 

de Proteção Ambiental – APA Arquipélago do Marajó com área em Ponta de 

Pedras de 342.245,47 da Unidade de Conservação, cujo gestor é Órgão de 

Meio Ambiente estadual – SEMAS.  

A sede municipal tem as seguintes coordenadas geográficas: 01o 23’ 42”S 

e 48o 52’ 18”W Gr. Os limites territoriais são os seguintes: 

Ao Norte - Santa Cruz do Arari e Cachoeira do Arari 

Ao Leste - Baía do Marajó e Cachoeira do Arari 

Ao Sul - Rio Pará e Muaná 

A Oeste - Anajás e Muaná. 

 

2.2 – Solos e Vegetação  

Os solos do município de Ponta de Pedras são representados por Solos 

Hidromórficos Gleyzados e Aluviais, Solos Hidromórficos Indiscriminados e 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS 

GABINETE DA PREFEITA 

Praça Antonio Malato, 20 – Centro – Ponta de Pedras.  
CEP: 68.830-000 

 

Plintossolo, em associações. A cobertura vegetal dominante é a de Campos 

Cerrados, seguidos da Floresta Densa Aluvial, ao longo das margens dos rios 

d’água, com grande incidência de Palmeiras e com menor extensão pela 

Capoeira (Mata Secundária). (FAPESPA, 2016). 

 

2.3 – Topografia, Estrutura Geológica e Relevo 

Topograficamente, o Município apresenta na sede, uma altitude de 12 m, 

variando um pouco mais para o interior, sem, entretanto, ultrapassar os 20 

metros. A geologia do Município está representada por sedimentos 

Quaternários antigos e recentes, com os primeiros encimados restos dos 

Terciários Barreiras. O relevo, acompanhando a estrutura geológica, é 

representado por baixos níveis de altitude, com presença de altos e médios 

terraços e áreas de várzea. Morfoestruturalmente está inserido no Planalto 

Rebaixado da Amazônia. (FAPESPA, 2016). 

 

2.4 – Bacia Hidrográfica e Climatologia 

O município de Ponta de Pedras apresenta na sua hidrografia quatro rios 

de importância: o rio Arari, que serve de limite natural entre Ponta de Pedras e 

Cachoeira do Arari, e tem apenas seus afluentes da margem direita situando-

se no município; o rio Anabiju, a oeste do Município, dirige-se para o sudeste e 

serve de limite natural entre Ponta de Pedras e Muaná; o rio Anajá, em sentido 

contrário ao rio Anabiju, do oeste para nordeste servindo parcialmente de limite 

entre Ponta de Pedras e Anajás; e a sudeste do Município, o rio Marajó-Açu, às 

margens do qual se localiza a sede do município. Esse rio se interliga, a 

montante, com vários rios, furos e igarapés e deságua na baía de Marajó. 

Fazendo parte do clima equatorial úmido, o clima do Município apresenta 

todas as características inerentes a ele; a amplitude térmica mínima, 

temperatura média em torno de 27o C, mínima superior a 18o C e máxima de 

36o C, umidade elevada e alta pluviosidade nos seis primeiros meses do ano. 

Nestes meses mais chuvosos, ocorrem as menores temperaturas, enquanto 

que, nos últimos seis meses, ocorrem às temperaturas mais elevadas. 

(FAPESPA, 2016). 
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2.5 – Patrimônios Naturais do Marajó – Ponta de Pedras 

O arquipélago do Marajó é uma Área de Proteção Ambiental – APA, que 

constitui patrimônio natural, portanto, o município é constituído de natureza 

exuberante.  A cobertura vegetal natural atende a politica nacional de proteção, 

preservação e conservação. Os acidentes geográficos mais relevantes para 

conservação são os rios Anabiju, Marajó-Açu, Fortaleza, São José, Fábrica, 

Laranjeira, Curralpanema, Canal, Arari e Anajás e a baía do Marajó e o litoral 

constituído de praia e pedrais, além de igarapés e rios no interior do município 

destacando os rios Fábrica, Arari, São José. O objetivo principal é preservar a 

vegetação do campo natural, florestas e áreas de transição, com sua 

diversidade biológica, para pesquisas científicas. 

 

3 – Aspectos socioeconômicos de um Município Marajoara 

3.1 – Crescimento Populacional e suas implicações nas Políticas 

Públicas.  

Abaixo quadro dos indicadores da evolução do crescimento populacional 

dos últimos 30 anos. 

Ano População Área km² Densidade Hab. km²  

1991 16.500 3.365 7,73 

1996¹ 17.302 3.365 7,73 

2000 18.694 3.365 5,53 

2007¹ 24.276 3.365 7,21 

2010 25.999 3.365 7,73 

2015 29.160 3.365 8,67 

2020¹ 31.549 3.365 9,37 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991; Contagem Populacional 1996; Censo Demográfico 2000; 

Contagem Populacional 2007; Censo demográfico 2010 e População Estimada 2020. 

(¹) População estimada 

Pesquisa realizada por Brondízio et al. (2008), nas comunidades rurais do 

município de Ponta de Pedras (Pará), mostrou que, durante as duas últimas 

décadas, a expansão e intensificação do mercado de fruto do açaí tem 

determinada nas decisões familiares em relação à migração e ao uso da terra. 

Por exemplo, o acesso a recursos e oportunidades econômicas tem permitido 

que famílias rurais, sem-terra (p.ex. meeiros), consigam investir em residência 
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urbana e abrir novas opções de educação para a família, porém, em muitos 

casos, sem perder a relação com a área de produção rural. Entretanto, a 

qualidade da infraestrutura, acesso limitado a bens de consumo, carência de 

oportunidade de trabalho levantam questões importantes quanto aos impactos 

sociais e ambientais da expansão das pequenas cidades ocasionado por estas 

migrações. 

 

Observando o crescimento nos últimos 30 anos, podemos separar em três 

períodos: 

I – Entre 1991 a 2000, percebemos um crescimento de 13,3% tomando 

como referência que não havia expectativa de crescimento econômico no 

município, além do extrativismo e comercialização do açaí in natura, portanto 

apenas crescimento vegetativo natural; 

II – Entre 2000 e 2010, notamos crescimento populacional de 18,1%, 

refletindo em 7.305 pessoas a mais para o poder público atender com serviços 

e produtos, pois a dinâmica interna na comercialização do açaí exigiu novos 

serviços e produtos ofertados no município. No entanto, não observamos 

empreendimento que atraísse imigrantes, portanto, crescimento natural da 

população; 

III – Entre 2010 e 2020, temos crescimento de 11,3%. Se tomarmos como 

referência o período entre 1991 e 2020 temos crescimento de 47,7% e neste 

quesito o poder público infere sua importância como indutor das políticas 

públicas que deve projetar e planejar os serviços e produtos para atender os 

interesses dos cidadãos; 

IV – O crescimento urbano foi, particularmente, expressivo entre 1991 e 

2010, quando a area urbana cresceu 126% e a população urbana mais que 

111%. Observa-se, nesse período, uma intensificação da importância do açaí 

no mercado mundial.  

“Para avaliarmos o grau de urbanidade da população de Ponta de Pedras, 

considerando tempo de residência na cidade e local de origem, foi perguntado 

“há quanto tempo o entrevistado residia na cidade”, “se havia nascido em 

Ponta de Pedras” e, em caso de resposta negativa, “onde havia nascido”. Em 

relação ao local de origem, observou-se que 65% dos entrevistados nasceram 
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na cidade de Ponta de Pedras e, consequentemente, sempre viveram na área 

urbana do município; 12% vivem na cidade a menos de dez anos. Essa é uma 

situação típica das cidades da região Norte e do Estado do Pará, onde, 

respectivamente, 11 e 10% da população urbana nasceram em outro 

município, excetuando-se as capitais, para onde houve e há um fluxo de 

migrantes intra e inter-regional significativo” (COSTA, et al. 2012). 

Atualmente, o município vive a expectativa da implantação do Terminal de 

Uso Privativo da Louis Dreyfus Company (TUP LDC Rio Pará) que 

proporcionará fluxo migratório ao território da instalação do empreendimento e 

a cidade. Contudo, o município carece de melhor malha de serviços e 

infraestrutura básica, dos modais de transporte, rede hoteleira, bares e 

restaurantes, lojas de variedades e, sobretudo, atendimento receptivo. 

 

3.2 – Desenvolvimentos Econômicos 

Ponta de Pedras não possui Plano Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, os dados e indicadores existentes sobre a área econômica, suas 

vocações e projeções foram realizados por órgãos estaduais (FAPESPA) e 

federais (Ministério do Meio Ambiente e IBGE). Neste sentido, a Administração 

Pública municipal executa ações pontuais para potencializar as vocações 

econômicas, tanto com investimentos em eventos, como atraindo investimentos 

privados, sobretudo, no setor de comércio e serviços. 

Identificamos várias atividades econômicas com potencialidade que 

precisam do poder público como indutor do desenvolvimento, dentre elas, 

destacamos, abaixo: 

a) Extrativismo; 

b) Agricultura; 

c) Pesca; 

d) Turismo; 

e) Artesanato. 

O município de Ponta de Pedras é o segundo maior produtor de açaí do 

país (IBGE, 2011), responsável por 10% da produção nacional. Desta maneira, 

essa produção atende uma demanda de exportação que ultrapassa as 
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fronteiras do país, ainda que faça parte de um mercado informal local e 

regional. 

Cabe ressaltar que, apesar da importância econômica, a produção do açaí 

não gera recursos, de forma direta, para o Município, pois é considerada 

“atividade extrativista2 em área de proteção ambiental”, impossibilitando taxar a 

produção. No entanto, o comércio do açaí abriu muitas possibilidades de 

aumento da renda familiar, fazendo com que o pequeno produtor (produção 

familiar), principalmente, consiga acumular recursos suficientes para viver na 

entre-safra, que ocorre, na região, entre fevereiro e agosto. 

Como verificado por Padoch et al. (2008), nas comunidades rurais, também 

observamos que na cidade o acesso aos recursos e oportunidades 

econômicas, em função da produção do açaí, têm permitido que famílias rurais, 

consigam investir em residência urbana e abrir novas opções de educação 

para a família, porém, em muitos casos, sem perder a relação com a área de 

produção rural. A importância da produção do açaí na vida dessa população 

pode ser percebida quando foi perguntado, aos entrevistados, se possuíam 

atividades relacionadas ao açaí. 

As respostas reproduzem o que se verifica em outras pequenas cidades da 

Região do Estuário, apesar de deixar transparecer a importância da atividade 

econômica vinculada ao açaí para essa população: 95% dos entrevistados 

responderam que possuem algum tipo de vínculo empregatício, sendo que, 

desse total, 75% desenvolvem atividades caracterizadas como informais, 10% 

são funcionários públicos (estadual ou municipal) e 15% são aposentados. 

Aproximadamente 56% da população possui atividade econômica inculada ao 

açaí, entre eles, proprietários de “sítios” produtores, “batedores de açaí”, que 

produzem a polpa, e marreteiros, que compram o açaí das áreas produtoras do 

município ou de outras regiões (como Amapá ou Amazonas) para revender na 

cidade ou em Belém. Um fator a ser notado, também, é a aumento da renda 

média familiar. Da riqueza do açaí, para alguns, à situação de pobreza, da 

maioria da população, observa-se a influência desta atividade na vida dos 

moradores urbanos e no crescimento de Ponta de Pedras. Uma “cidade da 

floresta” (TRINDADE JUNIOR, 2010), ribeirinha por natureza, a cidade de 

Ponta de Pedras tem se transformado em função da circulação de recursos 
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provenientes da comercialização do açaí e de programas sociais, do Governo 

Federal, como o bolsa família. 

Nesse cenário identitário do extrativismo do Açaí, a administração pública 

cabe à indução do processo de fomento a cadeia produtiva do setor para, a 

partir dela, garantir desenvolvimento com verticalização econômica e social. 

  

3.3 – Terminal de Uso Privativo – TUP LDC Rio Pará – A Louis Dreyfus 

Company Brasil S.A. (LDC) é uma empresa líder na comercialização e no 

processamento de produtos agrícolas, está no Brasil há mais de 75 anos, 

gerando mais 12.000 empregos diretos, a companhia atua na originação e 

produção; processamento e refino; 

armazenamento e transporte; 

pesquisa e comércio; e customização 

e distribuição de produtos agrícolas, 

Essa empresa instalará no município 

de Ponta de Pedras um Terminal de 

Uso Privativo – TUP (planta baixa) 

para movimentação de granéis sólidos 

de origem vegetal (soja e milho) 

deverá ter uma capacidade 

operacional máxima de 9 milhões de 

toneladas por ano.  

 

Para efeito de planejamento e viabilidade financeira do empreendimento, a 

infraestrutura a ser implantada foi dividida em duas fases principais, sendo a 

primeira etapa de operação offshore (em água), enquanto a segunda etapa 

inclui a infraestrutura terrestre, conforme detalhado na sequência. Abaixo a 

planta baixa do empreendimento (ARCADIS, 2019). 

Fase I – Operação offshore (em água) com a instalação de apoio alfandegada 

em terra e operação de até 4 balsas-guindaste. Capacidade total por ano: 6 

milhões de toneladas;  
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Fase II – Início da operação onshore (em terra) do terminal, com a implantação 

de silos e equipamentos de movimentação de grãos adicionando 3 milhões de 

toneladas. Capacidade total final: 9 milhões de toneladas por ano. 

  

O valor estimado de investimento para a implantação do TUP LDC Rio 

Pará é de R$ 138.000.000,00 (cento e trinta e oito milhões de reais) na Fase I e 

R$ 312.000.000,00 (trezentos e doze milhões de reais) na Fase II, totalizando o 

valor de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais). A 

Fase I, com implantação das estruturas offshore (em água) e retroportuárias 

(em terra) para apoio, deverá durar 13 meses, só podendo ter início após a 

obtenção da Licença de Instalação.  

A construção da Fase II do TUP, que prevê as instalações portuárias e 

estruturas de armazenamento (silos) dos granéis sólidos, deverá durar 19 

meses e com previsão de início aproximadamente 3 anos após a conclusão 

das obras da Fase I. (ARCADIS, 2019). 

 

O processo de licenciamento foi protocolado pelos empreendedores em 

2020 para Licença Prévia (LP)  nº 2020/20389 e está em análise, aguardando 

emissão e na sequência a Licença de Instalação (LI), previstas para 2022. A 

partir da emissão da LI, inicia 

a obra de implantação da 

primeira fase do TUP. Para a 

construção da Fase I do TUP,  

é previsto um pico de 

mobilização de 168 

trabalhadores, que deve 

ocorrer por volta do 9º mês da 

obra. Já na Fase II, é previsto 

um pico de 272 trabalhadores 
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que deve ocorrer por volta do 11º mês da obra. Ao lado gráfico sobre o fluxo da 

mão-de-obra (ARCADIS, 2019).  

 

3.4 – Dinâmica Socioeconômica  

a) Trabalho, Emprego, Renda e Mercado.  

O maior empregador em Ponta de Pedras é a Administração Pública 

municipal, depois o comércio e serviços, a informalidade predomina, mas o 

mercado de trabalho apresentou na última década saldo positivo.   

No levantamento realizado, em julho de 2010, observou-se que, como 

primeira fonte de renda para 24% dos entrevistados, rendimentos provenientes 

de “aposentadoria”; para 17% aparece “bolsa família”, a produção de açaí é a 

primeira fonte de rendimentos para 10% dos entrevistados e “outras fontes” foi 

citado por 31%, aí incluído o funcionalismo público (60% do total); como 

segunda fonte de rendimentos, foram selecionados a “bolsa família”, para 25% 

dos entrevistados, a pesca, para 15%, produção de açaí, para 13% e “outras 

atividades”, para 21%; como terceira mais importante fonte de rendimentos, 

foram citados a produção de açaí (25%); “bolsa família” (21%), pesca (16%) e 

outras atividades (8,5%). A circulação de recursos provenientes da 

diversificação dos rendimentos, desta forma, favoreceu o aumento do poder 

aquisitivo da população se refletindo no comércio (COSTA el tal. 2012). Tabela 

abaixo, detalha elementos intrínsecos na renda dos munícipes, destaque para 

aposentados e beneficiários do bolsa família que somam 41% do total da renda 

familiar  : 

 

Fonte de Renda 1ª Fonte % 2ª Fonte % 

Aposentados 24% 3% 

Beneficiários do Bolsa Família 17% 25% 

Açaí (Vários) 10% 13% 

Outros 12,4% 21% 

Pesca - 15% 

Funcionalismo Público 18,6% 17% 
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A RAIS - Relação Anual de Informações Sociais, nos mostra que o setor 

público concentra o emprego formal. Ou seja, a população do município de 

Ponta de Pedras desenvolve funções, predominantemente, no setor informal. O 

trabalho formal concentra- se no emprego público, o qual correspondia, em 

2013, a 88 % dos trabalhos formais. Essa situação reafirma a máxima de Milton 

Santos, o qual afirmou que a manutenção da população nestas áreas da 

Região Norte, onde se insere parte da Amazônia Legal, deu-se pelos empregos 

públicos, haja vista que a instabilidade econômica tende a expulsar a 

população das cidades (SANTOS 1993). Outra constatação é que a atividade 

extrativista também ocorre, predominantemente, sem carteira assinada, na 

informalidade. Problema maior para o trabalhador, principalmente o 

“peconheiro” caso sofra algum acidente, usual nessas atividades. 

b) Pobreza e Desigualdade Social.  

Estudo realizado pela FAPESPA (2010) diagnosticou o saneamento e 

habitação no Marajó é os dados do município de Ponta de Pedras, notamos 

que 44,5% da população não possui acesso aos serviços básicos de 

saneamento, gerando problemas de saúde pública ambiental, veja abaixo: 

Domicílios com 
abastecimento de 
água (rede geral)  
(2010)  

Domicílios 
com água 
encanada  
(2010)  

Domicílios com 
esgotamento sanitário 
(rede geral ou fossa 
séptica) (2010)  

Domicílios com 
coleta de lixo 
(2010)  

50 % 67 % 41 % 67 % 

 

Esses números retratam a realidade quando observamos os números dos 

benefícios sociais do governo federal, veja abaixo: 

População Total de 

Famílias 

Famílias 

beneficiárias 

Famílias não 

beneficiárias 

Pessoas 

Cadastradas 

31.549 

100% 

7.010 

100? 

4.715 

67,15% 

2.295 

32,85? 

16.675 

52,9% 

 

Esses indicadores de pobreza e desigualdade municipal demonstram a 

necessidade de políticas públicas (Plano Municipal de Saneamento Básico e 
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Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos) que possibilitem a 

superação desse problema, isso constitui um macro desafio à administração.  

 

 

4 – Administração Pública  

A Gestão Municipal administrada pela Prefeitura conta com 11 (onze) 

Secretarias Municipais e Órgãos Técnicos, abaixo discriminados: 

a) Secretária Municipal de Administração e planejamento; 

b) Secretária Municipal de Finanças; 

c) Secretária Municipal de Educação; 

d) Secretária Municipal de Saúde; 

e) Secretária Municipal de Assistência Social; 

f) Secretária Municipal de Urbanismo; 

g) Secretária Municipal de Obras; 

h) Secretária Municipal de Meio Ambiente; 

i) Secretária Municipal de Agricultura; 

j) Secretária Municipal de Turismo; 

k) Secretária Municipal de Cultura; 

l) Secretária Municipal de Esporte e Lazer 

m) Secretária Municipal de Transporte; 

n) Procuradoria Municipal;  

o) Controle Interno;  

p) Assessoria Contábil. 

Analisando a estrutura administrativa de Ponta de Pedras - Marajó, 

observamos aspectos ausentes na gestão, tomando como referência os 

estudos econômicos realizados por Órgãos oficiais que diagnosticam vocações 

municipais: 

– planejamento da cadeia do turismo; 

– fomento a cadeia da pesca; 

– fortalecimento das atividades da Sala do empreendedor; 

– fortalecimento das atividades do SINE; 

– fomento das cadeias produtivas vinculadas à agricultura familiar; 
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– fortalecimento da atividade extrativista com infraestrutura, equipamentos  

e capacitação. 

Outro aspecto relevante diz respeito à atualização da legislação municipal, 

como Plano Diretor, Planos Setoriais e implementação da política de fundos na 

Secretaria de Turismo, na Secretaria de Obras e no Saneamento Básico, 

dialogando com a Revisão e Atualização do Código Tributário para adequar a 

implantação do empreendimento portuário (TUP LDC Rio Pará) e aos demais 

empreendimentos previstos, proporcionando incremento das receitas 

municipais. 

 

4.1 – Legislação e Serviços de Educação Municipal e sua Infraestrutura  

Prédio da Secretaria Municipal de Educação. 

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) 

de Ponta de Pedras esta estruturada pela Lei 

Municipal nº 509/2009 e tem como prioridade 

fazer cumprir as determinações que constam no 

Plano Municipal de Educação (PME) e no Plano 

Nacional de Educação (PNE) realizando o plano de ações estratégicas 

coerentes com as metas a serem atingidas até 2024. O PME foi aprovado pela 

Lei 580/2015 e expira em 2025. 

 São diretrizes do PME:  

I - erradicação do analfabetismo;  

II - universalização do atendimento escolar;  

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;  

IV - melhoria da qualidade da educação;  

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;  

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;  

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;  

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 

como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às 

necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;  
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IX - valorização dos (as) profissionais da educação;  

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e 

à sustentabilidade socioambiental. 

As diretrizes deste PME seguem as do novo PNE quais são:  

I - Erradicação do analfabetismo.  

II - Universalização do atendimento escolar.  

III - Superação das desigualdades educacionais.  

IV - Melhoria na qualidade de ensino.  

V - Formação para o trabalho e para a cidadania.  

VI - Promoção do princípio da gestão democrática da educação.  

VII - Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica dos pais.  

VIII – Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do produto interno bruto, que assegure atendimento 

às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade.  

IX – Valorização dos profissionais de educação.  

X – Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos e à 

sustentabilidade socioambiental. 

A Gestão da Secretaria Municipal de Educação é o órgão que atuará em 

consonância com as leis vigentes, sendo parceira com os Conselhos de 

controle sociais da educação entre eles: Conselho do FUNDEB, Conselho de 

Alimentação Escolar, Conselhos Escolares, Conselho Municipal de Educação; 

existentes no município; incumbindo à SEMED o planejamento, deliberação, 

coordenação e controle de atividades correlacionadas à SEMED (PME – 2015). 

A Lei Municipal Nº 2.854/2012, instituiu o Conselho Municipal de Educação 

definindo o sistema de ensino do município  que abrange a educação infantil 

em creches e pré-escolas, o ensino fundamental, as modalidades de educação 

de jovens e adultos, a educação especial, e a educação do campo, portanto, 

adequado para atender as Metas 1 e 2 do PNE e inseridos como metas no 

PPA 2022/2025 do Município de Salinópolis. 

Atendendo a exigência da lei que estabelece o novo Plano Nacional de 

Educação – PNE, Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, (...) fixando 

diretrizes, objetivos e metas para a educação em consonância com PNE em 

seu âmbito de atuação, de modo a dar suporte às metas constantes do novo 
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Plano Municipal de Educação, o município de Ponta de Pedras elaborou o 

Plano Municipal de Educação (2015/2025) através da criação da Comissão 

Organizadora do Plano Municipal de Educação, composta por representantes 

da rede de ensino presentes no município, com as proposições de Metas e 

Estratégias para o PME correspondendo ao Decênio 2015 – 2025. 

Segundo o PME – 2015/2025, o ensino Municipal de Ponta de Pedras será 

ministrado com base nos seguintes princípios:  

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber;  

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;  

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;  

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

VII - valorização do profissional da educação escolar;  

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação 

dos sistemas de ensino;  

IX - garantia de padrão de qualidade;  

X - valorização da experiência extraescolar;  

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;  

XII – consideração com a diversidade étnico racial. 

O PME de Ponta de Pedras foi elaborado em consonância com o “Art. 8º 

do PNE que define as competências dos entes federativos, sendo que a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de 

colaboração, os respectivos sistemas de ensino”.  

§ “1º - Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, 

articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, 

redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais”. (...).  

Os Municípios incumbir-se-ão de:  

I – “organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 

sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União 

e dos Estados”.  

Assim sendo, coerentes com o PNE as diretrizes norteadoras deste Plano são:  
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I – erradicação do analfabetismo e melhoria do nível de Letramento dos 

discentes;  

II – universalização do atendimento escolar com qualidade;  

III – superação das desigualdades educacionais, com a promoção da cidadania 

e erradicação de todas as formas de discriminação;  

IV – melhoria da qualidade da educação e resultados das escolas;  

V – formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;  

VI – promoção do princípio da gestão democrática e de qualidade da educação 

pública, alcançando melhores resultados;  

VII – promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do município;  

VIII – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com 

padrão de qualidade e equidade; otimizando e priorizando ações assertivas.  

IX – valorização dos/as profissionais da educação, visando o cumprimento do 

que preceitua o PCCR municipal;  

X – promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e 

à sustentabilidade socioambiental. 

METAS E ESTRATÉGIAS DO PME DE PONTA DE PEDRAS – PARÁ  

Meta 1: Universalizar, até 2016, o atendimento da população de 4 (quatro) a 5 

(cinco) anos de idades na Educação Infantil e ampliar a oferta para  atender em 

creche, no mínimo, 25% das crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade, até o 

final da vigência deste PME. 

Meta 2: Universalizar o Ensino Fundamental à população de 6(seis) a 

14(quatorze) anos de idade de todo o município e garantir que 90%(noventa 

por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade certa até o último ano de 

vigência deste PME 

Meta 3: Ampliar o atendimento para a população de 15(quinze) a 

17(dezessete) anis de idade para o acesso ao Ensino Médio de até 

50%(cinquenta por cento) dos jovens desta faixa etária que buscarem a 

escolarização até o final de vigências do PME. 

Meta 4: Atender na rede regular de ensino, nas formas complementar e 

suplementar, 100% (cem por cento) da população de 4(quatro) a 17(dezessete) 
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anos de idade com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação até o final de vigência do PME, garantindo 

atendimento educacional especializado, em consonância com as diretrizes da 

educação inclusiva. 

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças até o 3º (terceiro) ano do ensino 

fundamental a partir do primeiro ano de vigência do PME. 

Meta 6: Implementar a educação em tempo integral, em três escolas públicas, 

em pontos estratégicos de acordo com a divisão geográfica (colônia, cidade e 

área ribeirinha) do município, nos primeiros cinco anos do plano e ampliar o 

atendimento, em 30% (trinta por cento) dos alunos da rede municipal, até o 

final de vigência do plano. 

Meta 7: Garantir a melhoria da qualidade social da educação elevando os 

indicadores educacionais do município de modo a atingir as metas do IDEB até 

o final da vigência deste PME. 

Meta 8: Elevar a 50% (cinquenta por cento) a escolaridade média da população 

acima de 15 (quinze) anos do município, de modo a alcançar, no mínimo, 12 

(doze) anos de estudo até o último ano de vigência deste PME, reduzindo a 

taxa de analfabetismo funcional em 20% (vinte por cento). 

Meta 9. Fomentar a implantação da Educação Profissional no município de 

Ponta de Pedras em parceria com o Estado e a União até o final de vigência do 

PME. 

Meta 10: Elevar os indicadores de qualidade da Educação Básica do município 

com plano de ações articuladas que promovam a educação para a 

sustentabilidade, de modo a alcançar 100% (cem por cento) das populações 

urbanas e do campo até o final da vigência do PME. 

Meta 11: Fomentar, de acordo com suas competências, o acesso à Educação 

Superior da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos de idade, em 

parceria com instituições de Ensino Superior. 

Meta 12: Estabelecer política de valorização dos profissionais de educação do 

município, em parceria com instituições de ensino superior, com vistas a 

garantir que, no prazo do quinto ano de vigência do PME, 80% (oitenta por 

cento) dos professores possuam formação em nível superior obtida em curso 
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de licenciatura, e até o final da vigência deste Plano, pelo menos, 40% 

(quarenta por cento) possuam formação específica. 

Meta 13: Garantir reformulação do Plano de Cargos Carreiras e Remunerações 

(PCCR) para os profissionais da Educação Básica no Município tomando como 

referencia o piso salarial nacional, definido em Lei Federal, nos termos do 

inciso VIII do art. 206, a partir da aprovação do PME. 

Meta 14: Garantir condições, no prazo de 4 (quatro) anos, da vigência do PME, 

para a efetivação da gestão democrática da educação municipal associada a 

critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta publica à comunidade 

escolar no âmbito das escolas publicas de sua competência, regulamentada 

em Lei Complementar. 

Meta 15: Ampliar os recursos financeiros para manutenção, desenvolvimento e 

melhoria da qualidade da educação municipal até o terceiro ano de vigência 

desse PME mediante legislação especifica, no âmbito municipal.  

Meta 16: Assegurar que a partir do segundo de vigência do PME, seja 

efetivado um programa de valorização da diversidade cultural, ética e religiosa 

em 100% (cem por cento) das escolas de educação básica no município. 

Quadro abaixo apurado a época da elaboração do PME para estabelecer 

as metas alcançáveis. 

 

População fora da escola de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos 

 4 – 17 anos 4 – 5 anos 11 a 14 anos 15 – 17 anos 

Na escola  8.601 (83%) 789 (62,7%) 2.141 (91,8%) 1.457 (75,2%) 

Fora da 

escola  

1.420 469 1192 481 

Total  10.021 1.258 2.333 1.938 

Fonte: htpp://portal.inep.gov.br/básica-censo-escolar-matricula (2014) 

Quadro atualizado da rede física dos estabelecimentos escolares, 

matrículas, docentes e números de turmas na rede: 

Indicadores de educação básica do município 

Ano Estabelecimentos Matrículas Docentes Turmas 

2007                             81 7.460 277 309 

2008 82 7.638 276 322 
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2009 71 7.549 292 332 

2010 72 7.539 317 337 

2011 71 7.596 303 346 

2012 58 5.180 420 297 

2013 58 5.262 341 337 

2014 58 5.544 411 343 

2015 57 5.706 583 348 

2016 56 5.512 505 326 

2017 56 5.438 558 288 

2018 52 5.163 444 273 

2019 52 5.185 257 298 

2020 51 5.094 255 305 

2021 51 5.280 453 307 

 

 

 

Cenário da Educação Municipal: 

A rede física da educação publica municipal é constituída por 

aproximadamente 65 escolas com atendimento às seguintes modalidades da 

educação básica; educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens 

e adultos. Além disso, temos anexos para atender as necessidades com 

relação à proximidade das escolas das residências, principalmente na zona 

rural (Colônia) e zona ribeirinha, também temos unidade escolares no território 

de identidade quilombola. 

Para enfrentar os desafios colocados pelas novas políticas educacionais, 

especialmente quanto ao atendimento no ensino fundamental, a rede municipal 

dispõe de prédios escolares que foram construídas e/ou reformados com 

recursos da prefeitura municipal, recursos financeiros advindos do FUNDEB e 

o FNDE, porém o déficit na rede física ainda possui números elevados. Esses 

números vêm se transformando com as reformas realizadas nas escolas nesse 

período e as melhorias previstas até 2024 são otimistas.  

Ao analisarmos os indicadores de produtividade do sistema educacional 

municipal, não podemos deixar de enfatizar o considerável peso das variáveis 
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recursos humanos. Atualmente a secretaria municipal de educação SEMED 

precisa ampliar seu quadro funcional, necessitando de um concurso público 

que venha suprir a necessidade de técnicos especialistas em orientação 

educacional; supervisão escolar, e administração escolar, psicólogo e 

assistente social para o melhor acompanhamento do processo de ensino e de 

aprendizagem.  

Quanto aos professores, a gestão incluiu como Ação a prática pedagógica 

de valorização dos trabalhadores em educação, através de cursos e 

capacitação, atendimento de avaliação com programa de formação continuada 

em todos os níveis de ensino e formação de professores em licenciatura plena 

em pedagogia na educação básica. Apresentamos matrículas de alunos, 

inseridos em turmas no atendimento na educação infantil, Ensino Fundamental 

e educação de jovens e adultos. Existem escolas na zona rural, colônia e 

ribeirinha que possuem salas de aula com atendimento a alunos da educação 

infantil e ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, com turmas regulares e 

multisseriadas. 

Apesar das reformas ainda não possuímos laboratórios de informática nas 

escolas e conexão de internet ainda é um problema na maioria do interior. 

Nosso município tem uma peculiaridade: ainda não temos a presença de fibra 

ótica, dificultando as conexões por internet, bem como a velocidade de 

recebimento e envio de dados. As escolas municipais vêm vivendo o processo 

de regularização das unidades educacionais, necessitando urgentemente, 

concluir estas ações, principalmente pela necessidade da presença de 

secretários escolares devidamente qualificados. Outro processo em 2021 foi à 

regularização das prestações de contas dos Conselhos Escolares das 

unidades para que as mesmas pudessem ser contempladas com os recursos 

do PDDE.  

 

IDEB 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 

2007 e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente 

importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de 

desempenho nas avaliações. O IDEB é calculado a partir dos dados sobre 
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aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho 

no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). 

O IDEB agrega ao enfoque pedagógico das avaliações em larga escala a 

possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem 

traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O índice varia de 0 a 

10. A combinação entre fluxo e aprendizagem tem o mérito de equilibrar as 

duas dimensões: se um sistema de ensino retiver seus alunos para obter 

resultados de melhor qualidade no Saeb, o fator fluxo será alterado, indicando 

a necessidade de melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema apressar a 

aprovação do aluno sem qualidade, o resultado das avaliações indicará 

igualmente a necessidade de melhoria do sistema. 

O índice também é importante condutor de política pública em prol da 

qualidade da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de 

qualidade para a educação básica, que tem estabelecido, como meta para 

2022, alcançar média 6 – valor que corresponde a um sistema educacional de 

qualidade comparável ao dos países desenvolvidos. 

 Veja o quadro de evolução do IDEB de Ponta de Pedras: 

 

IDEB 4ª OU 5º/9 – PONTA DE PEDRAS 

Ano IDEB Observado Meta Projetada 

2007 2.8 2.8 

2009 3.2 3.2 

2011 3.7 3.6 

2013 3.4 3.8 

2015 4.2 4.1 

2017 4.1 4.4 

2019 4.3 4.7 

2021 - 5.0 

 

IDEB 8ª ou 9º/9 – PONTA DE PEDRAS 

Ano IDEB Observado Meta Projetada 

2007 3.7 3.4 

http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb/resultados


ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS 

GABINETE DA PREFEITA 

Praça Antonio Malato, 20 – Centro – Ponta de Pedras.  
CEP: 68.830-000 

 

2009 3.6 3.5 

2011 3.8 3.8 

2013 3.1 4.2 

2015 3.4 4.6 

2017 3.4 4.8 

2019 3.9 5.1 

2021 - 5.3 

 

Analisando a evolução do IDEB de Ponta de Pedras observamos um 

gráfico crescente, mas a Secretaria não apresentou no PME os indicadores dos 

critérios de elegibilidade e tampouco disponibilizou a atualização nos anos 

posteriores. 

 

 

4.2 – Saúde 

O Município de Ponta de Pedras está habilitado no Sistema Único de 

Saúde na Atenção Básica, oferta os serviços básicos e os serviços 

ambulatoriais e da unidade mista que está em processo de transformação para 

Hospital de Pequeno Porte – HPP, além de serviços pactuados ou ainda 

disponíveis pela rede estadual na Região Metropolitana de Belém. A rede de 

atenção básica de Saúde é composta em sua maioria de unidades municipais.  

A esfera de administração do SUS na oferta de serviços de saúde no 

município de Ponta de Pedras conta com uma secretaria municipal estruturada 

com profissionais nas áreas específicas. A Secretaria Municipal de Saúde 

possui estrutura física própria e desenvolve controle avaliação e regulação – o 

processamento dos dados de produtividade das unidades de saúde 

consolidação e alimentação dos bancos de dados estaduais e nacionais o 

controle e distribuição de medicamento insumos material de limpeza e o 

atendimento das demandas diárias da população.  

Conforme Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), a 

rede municipal de saúde de Ponta de Pedras possui considerável número de 

estabelecimento de saúde, equivalente a população, sendo que a totalidade 
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dos estabelecimentos/serviços encontra-se sob a gestão Municipal. O 

município aderiu ao pacto de gestão em 2018. 

Aspecto relevante da saúde municipal de Ponta de Pedras foi o 

planejamento das medidas sanitárias de combate ao COVID 19, regulando os 

serviços junto ao Ministério da Saúde para ofertar o atendimento aos munícipes 

com 10 leitos para atendimento intermediário. Abaixo o serviço regulado no 

Ministério da Saúde (DATASUS 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pandemia do corona vírus – COVID 19 teve os seguintes indicadores até 

o presente. Veja os dados extraídos do site da Prefeitura Municipal: 
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Quadro do Cadastro Nacional dos estabelecimentos de Saúde de 

Ponta de Pedras 

ACADEMIA DA SAUDE PROFESSOR SANDRO RODRIGUES ALVES 

CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 DE PONTA DE PEDRAS  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA DE PEDRAS 

UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DOM ANGELO MARIA RIVATO 

UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DORALICE BOULHOSA 

UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA IZABEL DAMASCENO 

UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MIGUEL MORAES MARTINS 

UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NELLA RAMELLA 

UNIDADE BASICA DE SAUDE RIBEIRINHA PEDRO FERNANDES DE SOUZA 

UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA 

UNIDADE MISTA DE PONTA DE PEDRAS 

                                                                                                  Fonte: DATASUS 2021 

 

O Município de Ponta de Pedras possui 13 Equipes de Saúde cadastradas 

no Ministério da Saúde com os serviços reguladores e recebendo as 

transferências constitucionais. 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de 
Saúde do Brasil - CNES 

 

O município oferta, ainda, serviços que não estão regulados, através de 

projetos executados dentro da estrutura da Secretaria Municipal.  

 

4.3 – Assistência Social 

     A aprovação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em 2004, 

instituído inicialmente por resoluções do Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS), e a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), em todos 

os Municípios automaticamente passaram a ter gestão inicial. Nesse processo 

os mesmos foram se organizando para as referidas mudanças de nível de 

gestão. No Município de Ponta de Pedras - PA não foi diferente, passou a 

fazer parte da gestão básica e especial, possibilitando novos serviços 

socioassistenciais para a população em situação de vulnerabilidade. Assim o 

Órgão gestor, fundo municipal e conselho municipal passaram a compor o 

novo cenário de gestão. A seguir foi iniciado o processo de elaboração do 

Plano Municipal de Assistência Social que é um dos instrumentos de gestão da 

http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1505707741766&VEstado=15&VCodMunicipio=150570
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1505700225886&VEstado=15&VCodMunicipio=150570
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1505706922538&VEstado=15&VCodMunicipio=150570
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1505707559933&VEstado=15&VCodMunicipio=150570
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1505702676915&VEstado=15&VCodMunicipio=150570
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1505707191243&VEstado=15&VCodMunicipio=150570
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1505707191316&VEstado=15&VCodMunicipio=150570
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1505702315831&VEstado=15&VCodMunicipio=150570
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1505707894163&VEstado=15&VCodMunicipio=150570
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1505706272533&VEstado=15&VCodMunicipio=150570
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1505702316013&VEstado=15&VCodMunicipio=150570
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Política de Assistência Social e se caracteriza por ser um instrumento de 

planejamento, que organiza, regula e norteia a execução da Política Nacional 

de Assistência Social, na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social.  

O Atual Plano Municipal de Assistência Social tem vigência entre 20218 a 

2021 e estabeleceu os seguintes indicadores para a consecução das políticas 

assistenciais. As tabelas a seguir, apresentam os dados relativos aos 

programas e serviços socioassistenciais ofertados no município de Ponta de 

pedras. 

Tabela I 

 
Tabela II 

 

Com relação aos Benefícios Socioassistenciais, podemos citar o 

Benefício de Prestação Continuada- BPC e os Benefícios Eventuais. 

O BPC constitui uma das mais importantes ferramentas de distribuição 

de renda no âmbito da assistência social, tendo sido instituído ainda na 

PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 

Serviços e programa Equipamentos Atendimentos 

Centro de Referencia de 
Assistência Social- 

CRAS 

 
 

CRAS 

 
Capacidade de 
atendimento - família 

 
95 

 

SCFV- Serviço de 

Convivência e  

Fortalecimento de 

Vínculos 

 
 

 
CRAS 

 

 
Capacidade de 
Atendimento – indivíduos 

 
 
 

29 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

SERVIÇOS EQUIPAMENTOS ATENDIMENTO 

Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado 
a Famílias e Indivíduos - 

PAEFI 

 
CREAS 

Capacidade de 
Atendimento – 
Família/indivíduos 

 
150 

Serviço de Abordagem Social CREAS 
Equipe 

Existente  
00 

Medidas socioeducativas em 
meio Aberto - Liberdade 
Assistida - LA e Prestação de 
Serviços Comunidade - PSC 

 
 

CREAS 

 
 

Capacidade de 
Atendimento 

 
 
40 
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Constituição Federal de 1988. Os dados abaixo apresentam o número de 

beneficiários do BPC do Município, no mês de outubro de 2014: 

 
 
 

 

 

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 

Gestão do SUAS, Benefícios e Programa a serem executados para o 

público alvo devidamente cadastrado no CADÚNICO. 

 

METAS PERÍODO 

Reestruturar e implementar a Secretaria de Assistência 

Social com o Reordenamento de áreas essenciais. 
2018 – 
2021 

Implementar e capacitar a Vigilância 

Socioassistencial. 
2018 -2021 

Reordenar e Implementar a Gestão do Trabalho e 

Educação Permanente para os trabalhadores do SUAS. 

 
2018 – 
2021 

Completar Equipe técnica conforme dispositivo na 

NOBRH/SUAS. 
2018 – 
2021 

Adequar a legislação Municipal à legislação do SUAS 2018 – 
2021 

Regulamentar e efetivar os Benefícios Eventuais 2018 – 

2021 

Aprimorar a Gestão do Cadastro Único e BBF /BPC 2018 – 
2021 

Aprimorar e ampliar o Programa pro- Jovem  2018 – 
2021 

Ampliar  e implementar o Programa Criança Feliz 2018 – 

2021 

 
Serviços: Proteção Social Básica 

 

METAS PERÍODO 

Ampliar o acompanhamento pelo PAIF das famílias 

com membros beneficiários do BPC 
2018 – 2021 

Efetivar o acompanhamento pelo FAIF das famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família em fase de 

suspensão por descumprimento de condicionalidade. 

 
2018 – 2021 

Benefícios de Prestação Continuado - BPC Beneficiários 

Beneficiários idosos 640 

Beneficiários PCD – (Pessoas com Deficiências) 584 

TOTAL 1174 
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Ampliar o cadastramento das famílias beneficiarias do 

BPC no Cadastro Único. 
2018 - 2021 

Aprimorar o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos (SCFV). 
2018 - 2021 

Ampliar o acompanhamento pelo PAIF 

das famílias referenciadas no cadastro único. 
2018 - 2021 

Proteção Social Especial 

 

METAS PERÍODO 

Ampliar o acompanhamento do PAEFI às famílias ou 
indivíduos em situação de ameaça ou violação de 
direitos, e/ou exploração e abuso sexual, tráfico de 
seres humanos. 

 
2018 - 2021 

Realizar acompanhamento de famílias com presença 

de violação de direitos em decorrência de uso de 

substancia psicoativa. 

 
2018 - 2021 

Ampliar e fortalecer as possibilidades de parcerias 
em espaços públicos e privados, que possam ser 
utilizados por adolescentes e jovens em cumprimento 
de  medidas socieducativas de liberdade assistida 
(LA) e de prestação de serviços à comunidade 
(PSC) 

 
 

2018-2021 

Efetivar o Serviço de Abordagem Social com foco na 

resolutividade das demandas específicas e pessoais 
2018-2021 

 
Controle Social 

 

METAS PERÍODO 

Efetivar o Controle Social nas ações 
socioassistencial. 

2018-2021 

Ampliar a participação dos usuários e trabalhadores 
do SUAS no Conselho Municipal de Assistência 
Social 

 
2018-2021 

Implementar o CMAS como Instância de Controle 

Social do Programa Bolsa Família 
2018-2021 

 

Dados da área de Assistência Social do Cadastro Único 

CADASTRO ÚNICO 

Descrição Quantidade % da População 

Famílias Cadastradas 4.715 67,2% 

Famílias em Situação de Extrema 

Pobreza 
1.523 8% 
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Famílias em Situação de Pobreza 977 5% 

Famílias de Baixa Renda 578 3% 

Pessoas Cadastradas (abril 2021) 16.675 84% 

Estimativa de Famílias com Perfil de 

Cadúnico 
4.646 66,5% 

 

Nestes quadros observamos um percentual acentuado de famílias 

beneficiadas pelos programas, indicando que 46,7% das famílias Ponta-

Pedrense são atendidas por programas sociais, revelando ausência de 

desenvolvimento socioeconômico municipal. São números questionáveis, pois 

o programa é auto declarável, portanto, seus números sobre a renda familiar 

não possui pesquisa cientifica e em grande medida, pouco acompanhada pela 

equipe técnica assistencial. Contudo, isto permitiu a circulação de R$ 29.7 

milhões no município em 2020 e em 2021 até julho já repassou aos 

beneficiários do município o valor de R$ 4.4 milhões, favorecendo a circulação 

de recursos e promovendo o comércio.  

 

5 – Saneamento  

Uma pesquisa a respeito das maiores preocupações do brasileiro foi 

realizada pelo Conselho Nacional das Indústrias – CNI (2012) apontou que 

69% dos brasileiros tem a rede pública como único ou principal fornecedor de 

serviços. De acordo com a pesquisa, nas pequenas cidades, há muita 

precariedade no atendimento, quanto a ausência dos serviços. Em Ponta de 

Pedras, os problemas se 

reproduzem e expõem o quanto 

as relações ambientais e saúde 

são intrínsecas e podem 

comprometer a qualidade de 

vida dos munícipes. Veja o 

registro dos pesquisadores ao 

lado: 

LIMA, Viviane Mendes. Globalização e Saúde na Amazônia: um estudo de uma pequena 

cidade – Ponta de Pedras, Ilha do Marajó. São Paulo. 2017. 
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A administração municipal ainda não elaborou o Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB), previsto pela Lei Federal nº 10.257/2007. A partir 

dos indicadores diagnosticados pelo PMSB, a gestão municipal poderá planejar 

ações para reduzir os déficits nos componentes do saneamento: abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana de águas pluviais e manejo 

de resíduos sólidos. 

 

6 – Modais de Transporte Municipal 

O município de Ponta de Pedras dispõe de 3 modais de transporte: 

hidroviário, rodoviário e aeroviário. Em 2021 foi inaugurado o Departamento 

Municipal de Trânsito – DEMUTRAN que terá a atribuição de regulamentar os 

serviços rodoviários. 

 

O modal hidroviário é o mais utilizado pelos cidadãos Ponta-Pedrenses, 

pois em grande medida se deslocam internamente para as comunidades 

ribeirinhas ou para outras cidades do arquipélago ou Belém. O terminal 

hidroviário municipal entrou em reforma, realizada pelo Estado, mas 

administrado pela 

Prefeitura. Porém, a sede 

do município precisa 

construir infraestrutura 

portuária para cargas e 

ainda regulamentar a oferta 

dos serviços através de 

concessões públicas e 

assim, gerar receitas 

municipais.  
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O modal aeroviário não possui informações documentadas, mas existe um 

campo de pouso no município e segundo informações orais de munícipes, 

pertence ao setor privado. 

 
7 – Segurança Pública no Município 

A Segurança Pública é prerrogativa do Estado que implantou no município 

uma Delegacia de Polícia Civil funcionando 24 horas por dia, composto por 

Delegado, escrivão e investigadores. A polícia militar está presente no 

município, porém o contingente é insuficiente, principalmente para combater a 

pirataria, prática comum no arquipélago do Marajó. O Corpo de Bombeiros 

Militares vai ao município periodicamente (verão de praia e sol) quando 

solicitado ou em emergência ou ainda para averiguar a fiscalização de prédios 

públicos e privados.  

O município iniciou em 2021 a descentralização do trânsito que exigirá 

força de segurança através da implantação do Departamento Municipal de 

Trânsito que conduzirá a descentralização que possui uma estrutura física e 

realizará em breve concurso para agentes municipais de trânsito e deverá 

implantar o Fundo Municipal de Trânsito e serviços, como a JARI – Junta 

Administrativa de Recursos de Infração. 

 

8 – Finanças Públicas e Renda no Município de Ponta de Pedras 

A Prefeitura de Ponta de Pedras possui as seguintes receitas de recursos 

públicos, abaixo 

quadro 

demonstrativo 

extraído da Lei 

Municipal nº 

629/2020 – Lei 

Orçamentária Anual 

– LOA.  
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Esse cenário, quadro acima, é a previsão estimada de receitas para 2021, 

mas a média da arrecadação mensal no ano corrente é de R$ 4,5 milhões que 

resultará em aproximadamente R$ 54 milhões arrecadados em 2021. 

Observamos que 88,7 % das receitas decorrem de transferências obrigatórias 

e constitucionais do governo federal, cerca de 12 % são receitas de capital 

para investimentos, mas a receita dos tributos municipais constitui 

aproximadamente 4 % do total, refletindo na necessidade de modernização do 

setor tributário, equipamentos, software e recursos humanos. Esses 

percentuais devem ser atualizados após o fechamento do exercício financeiro 

2021. 

  

No último quadriênio – 2017/2020 a evolução da receita municipal foi a 

seguinte: 

Receita Municipal (RCL) R$ 

Receita total em 2017 ¹ R$ 44.065.630,82 

Receita total em 2018¹ R$ 47.320.235,70 

Receita total em 2019¹ R$ 54.029.495,89 

Receita total em 2020¹ R$ 60.138.584,34 

Total do quadriênio R$ 205.553.946,75 

Média Anual R$ 51.388.486,69 

 ¹ Deduções da receita corrente 

No quadriênio apresentado 2017 a 2020 a evolução da receita de valores a 

preços correntes do município atingiu o montante de recurso na ordem de R$ 

205.553.946,75 (Duzentos e cinco milhões quinhentos e cinquenta e três mil 

novecentos quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos). O crescimento 

percentual entre o primeiro e o último ano foi de 26,7%. Abaixo a evolução 

percentual: 

Período Percentual de Crescimento % 

2017 – 2018 7,4% 

2018 – 2019 12,4% 

2019 – 2020  10,2% 
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Entre os anos de 2018 e 2019 o incremento da receita foi percentualmente 

o melhor do período. Porém entre 2019 e 2020, momento de crise promovida 

pela pandemia do novo corona vírus – covid 19 que encolheu as atividades 

econômicas mundiais, o município de apresentou queda pequena na 

arrecadação de 2,2 % em relação ao exercício anterior. A expectativa para o 

próximo quadriênio 2022 a 2025 respectivamente a receita terá incremento, em 

média, de 7% ao ano, tomando como referencia a evolução da receita do 

quadriênio anterior. No entanto, a instalação do empreendimento do TUP LDC 

Rio Pará pode alterar o cenário das receitas municipais, atraindo novos 

investimentos, aglutinando forças ao desenvolvimento econômico. A prefeitura 

é a maior empregadora e investidora no município. 

 

9 – Turismo em Ponta de Pedras 

As belezas naturais do município são o próprio convite ao turismo. A 

estrutura administrativa municipal dispõe da Secretaria Municipal de Turismo, 

mas não possui os instrumentos de planejamento para estruturar o setor, não 

existe Conselho, nem Fundo e nem Plano Municipal, portanto, não possui 

indicadores diagnosticados.   

A região de praias se destaca principalmente a Mangabeira que oferece a 

beleza da praia de água doce da região estuarina do Rio Amazonas, 

infraestrutura de orla, bares e restaurantes e em julho atrai veranistas. A região 

da Mangabeira é um distrito do município dispõe de serviços públicos em 

saúde, educação e outros. O transporte para o distrito acontece por meio dos 

taxistas e mototaxistas, a administração pública não regulamentou concessões 

de transporte público entre sede e o distrito. Também não existem no município 

serviços para turistas, além de bares, restaurantes, praia e algumas atrações 

de palco.  

Atrativo Turístico  

O patrimônio natural e cultural de Ponta de Pedras é muito representativo, 

sendo necessário, entretanto, ordenamento, melhoria e implantação de 

infraestrutura e capacitação de mão-de-obra em suporte à atividade turística.  

Atrativos Naturais - Hidrografia  
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- Rio Marajó-Açu, banha a sede municipal e deságua na baía do Marajó, é 

plenamente navegável; Rio Anabiju, limites com Município de Muaná. O 

Anabiju-Mirim é seu principal afluente; Rio Anajás, limite parcial com os 

Municípios de Muaná e Anajás; Rio Anajás-Mirim, conhecido também como 

Anajazinho, é afluente do Rio Arari, serve como parte dos limites com Santa 

Cruz do Arari; Rio Arari, deságua na baía de Marajó, limite com os Municípios 

de Cachoeira do Arari; Rio Armazém, estreito e perfeitamente navegável, com 

vegetação típica em suas margens, possui 5km de extensão, afluente da 

margem esquerda do rio Marajó-Açu; Rio da Fábrica, nome que se originou da 

“fábrica” (lugar) de extração e beneficiamento de madeira, no século XIX, à 

margem deste rio, braço do Rio Arari, no prolongamento do Furo das 

Laranjeiras, que contorna a Ilha de Sant’Anna e deságua na baía do Marajó 

confluindo com o rio Curral Panema; no divisor de águas entre as bacias do 

Marajó-Açu e Arari; Rio Moções, nos limites com Santa Cruz do Arari; Rio 

Muirim, entre os distritos de Ponta de Pedras e Mutá; Rio Pará, forma a baía do 

Marajó. Rio Paruru-Açu, nos limites com o município de Muaná; Rio Peixe-Boi, 

afluente do Anajás, na margem direita. Limite com Anajás. 

Igarapés: Igarapé Acuriá, afluente da margem direita do Rio Anajás; Igarapé 

Diamante, conhecido também como do Francês. Situa-se nos limites com os 

Municípios de Santa Cruz do Arari e Anajás; Igarapé Matapi, afluente da 

margem esquerda do rio Anabiju. Serve como parte dos limites com o 

Município de Muaná; Igarapé Santo Antônio, afluente do rio Anabiju, localizado 

no município de Ponta de Pedras; Igarapé Tijucaquara, afluente do rio Anabiju, 

nos limites de Muaná. 

Ilhas: Ilha do Coati, Ínsula de, aproximadamente, 600m² no rio Marajó-Açu. 

Destaca-se na chegada à cidade de Ponta de Pedras por via fluvial, localizada 

em frente do bairro do Fim do Mundo. É patrimônio natural de expressão no 

município pela importância para o folclore marajoara (supostamente, local de 

onde a Cobra grande, ou Boiúna; saía em certas noites para se transformar em 

um navio encantado)... Ilha de Santana, distante cerca de 1 hora de lancha da 

sede do município, comunidade com cerca de 60 famílias, terras pertencentes 

à Cooperativa Mista Agropecuária Irmãos Unidos de Ponta de Pedras – 

COPIUPE, num trabalho assistencial da Diocese de Ponta de Pedras fundado 
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por Dom Ângelo Rivatto, no ano de 1966. A energia elétrica é fornecida por 

gerador diesel subsidiada pela Prefeitura Municipal, com escola e unidade de 

saúde da família. Vale destacar que na ilha foi construído o primeiro engenho 

de cana-de-açúcar, em 1696 pelos padres mercedários. Ainda hoje podemos 

contemplar a casa grande e a capela, esta última reformada em 1888, e ruínas 

do engenho e do canal.  

Praias: Praia da Mangabeira - Distante 10 km da sede do municipal, com 

acesso por estrada asfaltada, em ruim estado de conservação. É banhada pela 

baía do Marajó, localiza-se na vila da Mangabeira. São quase dois quilômetros 

de praia, com muitos coqueiros e ondas de água doce. Possui 250m de orla 

urbanizada, com chuveiros públicos, iluminação pública, 10 barracas 

padronizadas, bancos, lixeiras. Praia Grande - Distante da cidade 8.3 

quilômetros. Na sua orla localiza-se a Unidade Comunitária de beneficiamento 

de fibras vegetais. 

Trilha Ecológica (Comunidades de Santana e Tartarugueiro). Localizada na 

comunidade de Tartarugueiro, a trilha ecológica onde pode-se observar 

exemplares da fauna e flora amazônica. Apresenta densa vegetação com 

árvores frutificas, madeira de lei e plantas diversas. No percurso da trilha 

existem ruínas, Diversos parâmetros determinam que a trilha de Tartarugueiro 

é uma trilha interessante para o desenvolver trabalho de observação da 

paisagem, pássaros e educação ambiental. Durante o percurso as pessoas 

podem conhecer um pouco da historia do local, cultura a beleza natural e outro 

ponto que chama atenção Durante o percurso da trilha há uma vila de casas, 

onde as pessoas se deparam com uma bela paisagem de coqueiro na beira da 

praia, assim como também a cultura local e algo que e de fácil percepção, 

pelas pessoas que passam por aquela comunidade.  

Escola Superior da Amazônia - Curso de Turismo Sec. Municipal de Turismo – 

Ponta de Pedras. 2011. Governo do Estado do Pará. Inventário Turístico de Ponta 

de Pedras. 

 
9.1 – Pesca Esportiva 

 

O município de Ponta de Pedras possui destacado potencial pesqueiro, 

pois sua bacia hidrográfica constituída de inúmeros rios, pequenas 
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desembocaduras, furos, lagos e costa para baia do Marajó, propiciam a pratica 

da pesca e com sua riqueza de espécimes (principalmente o Tucunaré) e 

essas condições naturais a vocação se torna possibilidade para o 

desenvolvimento. Durante a fase de planejamento desse PPA foram 

apresentadas proposições para o fomento e incentivo a cadeia pesqueira, 

assim como, o apoio a prática da pesca esportiva que foi incluída como ação 

especifica da Secretaria Municipal de Pesca e deverá entrar no calendário e no 

inventário turístico municipal. Abaixo registro de munícipe praticando a pesca 

esportiva (Arquivo de Thiago Kzan 2020). 

 

 
10 – Atores Sociais 

 
Observamos nas últimas décadas que os movimentos sociais vêm se 

organizando em Ponta de Pedras, que contam com uma diversidade de 

organizações com sede no município. Eis, algumas: 

a) Colônia de Pescadores – Zona 74; 

b) Associação Comercial e Industrial; 

c) Associações de Pesca; 

d) Sindicato de Pesca; 

e) Associações de Bairros; 

f) Associação de Agricultores; 
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g) Conselhos Municipais de vários setoriais; 

h) Associação de Mulheres. 

Notadamente, esse aspecto tem relevância para a elaboração de políticas 

públicas, pois os movimentos da sociedade civil organizada são fórum de 

debates e questionamentos que resultam em proposições e ações 

governamentais. 

 

11 – Territórios de identidades Quilombolas 

Até meados da década de 1960, as terras na Amazônia pertenciam basicamente a União 

e aos estados. Em um breve levantamento realizado por Loureiro e Pinto (2005). O 

Arquipélago do Marajó também forjou organizações quilombolas que resultaram na 

formação de Territórios de Identidade Remanescentes de Quilombolas, essas comunidades 

tradicionais perpetuam seus hábitos, costumes e tradições culturais e constituem memória 

histórica do lugar, fundamental para fomento e desenvolvimento de políticas públicas. 

Em Ponta de Pedras, o governo federal reconheceu e decretou 2 territórios: Santana do 

Arari e Tartarugueiro. Abaixo registro do Porto de Santana do Arari: 
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CAPÍTULO III 

 

 

PROGNÓSTICO PARA O PLANO PLURIANUAL – PPA 2022/2025  DO 
MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS 

 
 

 

1. Visão de Futuro 

“Tornar Ponta de Pedras referência em Gestão e Eficiência Municipal” 

 

O Município de Ponta de pedras, inserido na região de Integração do 

Marajó, território que sofre com a ausência do Estado, apesar de existirem 

serviços estaduais no Município, apresenta seu prognóstico ao PPA 

2022/2025. Apesar do município não possui diagnóstico econômico, é 

perceptível as vocações agrícolas, pesqueira, marisqueira, ambiental e 

turística, no entanto, outras atividades se destacam. Outro aspecto relevante 

na área econômica é o estabelecimento da Louis Dreyfus Company – LDC que 

instalará, em breve, um Terminal de Uso Privativo – TUP (porto graneleiro) na 

localidade chamada de Enseada do Malato que proporcionará 

desenvolvimento, mas também promoverá impactos ambientais. Outros 

empreendimentos estão sendo prospectados pela administração municipal 

para atrair investidores. 

 

A Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, através dos seus Agentes 

Políticos, promovem a gestão 

pública para o desenvolvimento 

socioeconômico e o bem-estar dos 

munícipes em bases sustentáveis, 

levando em consideração suas 

peculiaridades e os princípios da 

ODS para compor o escopo do 

planejamento e sua Visão de 

Futuro, Missão e Valores, 
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considerando que o elemento agregador da sociedade é uma definição 

pactuada sobre o rumo orientador a seguir que são suas Diretrizes, definindo 

os Objetivos e Metas a serem alcançados no tempo, nesse caso, quadrienal 

para que os fins sejam executáveis em médio prazo.   

Nesse sentido, a percepção dos saberes, da legalidade, como construção 

social e humanizada se faz necessária para promover a responsabilidade 

social e ética da sociedade, desenvolvendo a capacidade de se preocupar com 

o todo social e o exercício pleno da cidadania. Isso, demonstrado no 

reconhecimento da participação cidadã como atores protagonistas das 

proposições do desenvolvimento das políticas públicas, produtos e serviços, 

como abastecimento de água, infraestrutura e o desenvolvimento ambiental em 

bases sustentáveis. 

  A ação de planejar, considerando as vocações locais, é o elo de 

desenvolvimento de ações coerentes com o território e seus potenciais. Nesse 

caso, o município de Ponta de Pedras, com vocações e empreendedorismo, 

adotou a metodologia do envolvimento dos atores do serviço público e da 

sociedade civil para pensar os processos de desenvolvimentos futuros para 

alcançar os objetivos desejados pela administração municipal e assim garantir 

uma “cidade de gente feliz”. Obviamente, este futuro desejado segue regras, 

leis, atenta para os meios disponíveis para pavimentar o caminho a seguir, 

viabilizando os objetivos e metas que desejamos atingir, relativizando vivências 

individuais e coletivas que darão suporte para as escolhas a alcançar no futuro. 

Aspecto relevante desse processo reside na adequação, revisão e 

atualização do Plano Diretor, da legislação tributária, planta genérica do 

município e cadastro multifinalitário, além da regulação dos serviços em várias 

áreas como transporte, trânsito e resíduos sólidos, sobretudo para preparar o 

município para os impactos positivos e negativos da implantação do TUP LDC 

rio Pará. Outro elemento determinante para dinamizar e incrementar o 

desenvolvimento econômico está no fato de identificar o case de sucesso para 

aglutinar esforços públicos e privados, abrindo possibilidades ao 

desenvolvimento econômico e um futuro promissor. 
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2. MISSÃO  

Prover a gestão para o desenvolvimento municipal, promovendo ações 

para ofertar serviços eficientes, eficazes e efetivos, principalmente em Saúde 

Pública no combate a pandemia do COVID 19, que fomente a política de 

gestão de pessoas e do patrimônio público, benefícios essenciais à sociedade. 

Promover ações integradas com os órgãos municipais na área política, 

administrativa, parlamentar e de comunicação social, objetivando promover a 

coordenação entre os Órgãos e esferas administrativas; prestar assistência a 

Prefeita Municipal no trato de questões, providências e iniciativas de seu 

expediente oficial e particular, inclusive a realização de pesquisas, estudos e 

levantamentos e atendimentos de sua agenda. 

 

3. VALORES 

Ética Pública: É um valor social aplicado na gestão pública para disciplinar 

os serviços, através dos servidores, assim como para ofertar os serviços e 

atender com conduta os contribuintes. 

Justiça Social: Garantir direitos para todos os cidadãos e contribuintes 

com isonomia em todos os aspectos da vida social. 

Transparência Administrativa: Promover capacitação de servidores para 

prover a publicidade obrigatória pela lei da Informação, assim como divulgar as 

ações dos serviços públicos realizados ou prestados à sociedade contribuindo 

para o controle, a fiscalização e a participação popular na administração 

pública. 

Promover os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS:  
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O Brasil é signatário do Acordo de Paris e das Conferências quadro para o 

Clima e a Amazônia está no cerne do debate mundial do acordo climático. Este 

valor pressupõe que a administração pública municipal é responsável pela 

melhoria da qualidade de vida da população e o Desenvolvimento Sustentável 

é à base dessas Ações. 

Participação popular: Este valor é garantido pela Lei do Estatuto das 

Cidades e o governo municipal garante sua consecução priorizando a 

participação cidadã terrasantense na formulação das políticas urbanas, além 

de fiscalizar o desenvolvimento e as decisões do governo municipal.  

Honestidade administrativa: Promover a honestidade dos Atos 

Administrativos como valor público, estimula a conduta proba da administração 

pública com os recursos financeiros e institucionais do município, orientada 

pela transparência, impessoalidade, economicidade e respeito aos cidadãos. 

 

4. MACROS OBJETIVOS 

 

Nesse PPA, estão contidos os Macros objetivos Estratégicos, os 

Programas, Projetos e as Ações, a serem desenvolvidas pelos Poderes 

Executivo e Legislativo do Município, as fontes de financiamento e a 

Programação por unidade executora, classificada por função programática (Lei 

4.320 de 17 de março de 1964), assim como a previsão orçamentária global 

para o período de 2022 – 2025. Nenhum investimento cuja execução 

ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão no 

PPA ou em lei que autorize a sua inclusão, sob pena de crime de 

responsabilidade.  

Cada ação, no seu período de execução, será avaliada através das metas, 

em termos de avaliação das obras, produtos e serviços. Para esse fim, foram 

relacionadas com indicadores e suas respectivas unidades de medidas. Logo 

cada ação governamental estará necessariamente associada a um produto, de 

modo que seja possível, no decorrer da sua execução, promover o 

acompanhamento de cada etapa atingida conferindo se o planejamento foi 

bem-sucedido ou não, esse controle permitirá que o plano seja reajustado 

anualmente, de modo a aprimorar sua execução.  
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Sobre esse prisma o PPA 2022 – 2025, do Município de Ponta de Pedras, 

está estruturado a partir da dimensão estratégica que enseja a formatação de 

Programas, Projetos e Atividades a serem implantadas pelo setor público, nos 

quais estão contidos os desafios e os compromissos do governo municipal, 

assumidos pela Prefeita eleita, nas eleições municipais de 2020.  

 

As diretrizes construíram os macros objetivos que determinaram as Ações 

– Projetos/Atividades deste Plano Plurianual de Ponta de Medras – Marajó - 

Pará: 

I – Tornar o Município de Ponta de Pedras referência em Gestão e 

Eficiência Municipal, garantindo desenvolvimento econômico, social e 

ambiental, promovendo a qualidade de vida; 

II – Fomentar as vocações de desenvolvimento socioeconômico locais em 

acordo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; 

III – Garantir a Modernização do Setor Tributário Municipal;  

IV – Fomentar programas vinculados aos planos setoriais emergenciais, 

como saneamento básico, mobilidade urbana e gestão integrada de resíduos 

sólidos; 

V – Combater a desigualdade social, gerando desenvolvimento e 

oportunidades para reduzir os índices de beneficiários dos programas sociais; 

VI – Prover a Gestão Pública de modernização e inovação investindo e 

capacitando recursos humanos para incluir o município na rota do 

desenvolvimento sustentável; 

VII – Garantir a Universalização das Metas educacionais do Plano Nacional 

de Educação, garantindo a formação cidadã para todos os munícipes; 

VIII – Atingir a cobertura dos serviços em Saúde Pública, garantindo 

atendimento preventivo e diagnosticando o município para provê-lo de 

estabelecimentos em Saúde Pública; 

IX – Dotar o município de capacidade técnica através da revisão e 

atualização das legislações para melhorar as ofertas dos serviços públicos e 

preparar o município para absorver empreendimentos e desenvolvimento 

econômico; 
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X – Ingressar o município de Ponta de Pedras na relação de cidades 

Inteligentes e conectadas, erradicando o analfabetismo digital; 

XI – Eliminar o déficit habitacional do município, promovendo ações de 

acesso ao financiamento e investimento de casas populares; 

XII – Fomentar os esportes marajoaras e o turismo de praia com elementos 

vinculados ao turismo municipal; 

XIII – Regulação dos Serviços Municipais; 

XIV – Realização da Regularização Fundiária.  

 

5. METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 

 

I – Equilíbrio entre Receitas e Despesas; 

II – Integração e convergência das políticas municipais destinadas a promoção 

de emprego e renda, a proteção social e de gestão pública; 

III – Fortalecimento da cooperação entre governo municipal, AMAM, Governo 

do Estado e o Programa Abrace o Marajó; 

IV – Formação de parcerias com o governo estadual e federal, através de 

celebração de convênios, nas áreas da Saúde, Educação, Meio Ambiente e 

Infraestrutura; 

V – Articulação e parcerias com instituições multilaterais e não governamentais 

nacionais e internacionais; 

VI – Garantir a responsabilidade fiscal e tributária, tornando a máquina pública 

mais eficaz, efetiva e eficiente, ofertando serviços que melhore o acesso da 

população; 

VII – Cumprir as metas fiscais estabelecidas pela LDO; 

VIII – Garantir o cumprimento da Lei da Transparência dos Atos Administrativos 

municipais; 

IX – Adotar política de valorização do servidor público municipal, mediante 

plano de cargos, carreira e remunerações e programas específicos de 

capacitação e formação; 

X – Promover concursos públicos; 

XI – Garantir a execução das políticas protetivas às crianças e adolescentes 

em estado de vulnerabilidade social; 
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XII – Promover o desenvolvimento social, combate a fome e a miséria, a 

assistência e segurança alimentar e nutricional com a valorização da cultura 

alimentar regional e paraense; 

XIII – Garantir a consecução das Metas do Plano Nacional de Educação e do 

Plano Municipal de Educação até a vigência deste PPA – 2022/2025; 

XIV – Promover política habitacional para reduzir seu déficit; 

XV – Garantir a oferta dos serviços em Saúde e medidas sanitárias de 

enfrentamento ao novo corona vírus – Covid 19; 

XVI – Fortalecer os serviços assistências de Saúde, garantindo o acesso aos 

mesmos. 

XVII – Estabelecer relação institucional com a Louis Dreyfus Company, 

empreendedora do TUP – Terminal de Uso Privativo, no município; 

XVIII – Adequar o Saneamento Básico e a coleta e destino de resíduos sólidos 

a politica nacional e estadual do setor; 

XIX – Oportunizar esporte e lazer com equipamentos públicos e ações; 

XX – Promover políticas de igualdade social e garantia de direitos; 

XXI – Combater Trabalho Infantil e exploração sexual infanto juvenil; 

XXII – Promover a acessibilidade e portadores de deficiências; 

XXIII – Fortalecer a gestão municipal através do controle Interno; 

XXIV – Fortalecer a Agricultura familiar, favorecendo aquisição para os 

programas governamentais; 

XXV – Fomentar as manifestações culturais, artísticas, religiosas e tradicionais; 

XXVI – Melhorar as condições de trafegabilidade urbana e rural; 

XXVII – Promover a regularização fundiária; 

XXVIII – Garantir a Universalização das Metas educacionais do Plano Nacional 

de Educação; 

XXIX – Promover e apoiar Capacitação, Formação e Treinamentos 

profissionais para os munícipes; 

XXX – Promover o Empreendedorismo. 
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6. DIRETRIZES OU ESTRATÉGIAS PARA SUPERAR OS MACRODESAFIOS 

 

A Administração Pública do município de Ponta de Pedras possui inúmeros 

desafios a superar, a seguir destacamos: 

a) O município de Ponta de Pedras possui menos de 30 mil habitantes, 

mas estudos estatísticos do Ministério da Cidadania, através dos relatórios do 

CADÚNICO nos permite identificar que uma parcela significativa da população 

municipal está abaixo da linha da pobreza e este é um macro desafio  a ser 

enfrentado pela administração municipal, promovendo políticas de geração de 

trabalho, emprego e renda, cultivando a formação empreendedora.  

b) O segundo macro desafio é tornar o Município de Ponta de Pedras 

referência em Gestão e Eficiência Municipal: planejar, estruturar e capacitar a 

cidade e munícipes para promover e edificar ações que modernizem o Setor 

Tributário, através da implantação dos serviços de Tecnologia da Informação,  

atualização do Código Tributário, da Planta Genérica de Valores e do Cadastro 

Multifinalitário.  

 

c)  A Educação é outro Macro desafio a ser superado, pois o 

desenvolvimento socioeconômico municipal futuro depende dos investimentos 

e do cumprimento das metas do PNE. Nesse sentido, impõe-se a necessidade 

de atingir as metas do Plano Nacional de Educação, ampliando a oferta de 

educação infantil em creches 

atendendo o mínimo de 50% da 

demanda de alunos até 03 anos e a 

universalização do atendimento de 

alunos do ensino fundamental de 9 

anos na faixa etária entre 06 a 14 anos, 

atingindo a meta de 95% de concluintes 

nessa faixa etária. 

 

d) O potencial turístico municipal (praia sazonal, ecológico e de festival) 

credencia Terra Santa a promover ações que fortaleçam o setor que permitam 

ao município desenvolvimento sócio econômico, gerando trabalho, emprego e 
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renda. A superação desse macro desafio está pautado na combinação de 

ações periódicas, sobressaindo no segundo semestre, a partir de setembro 

quando as águas do rio Amazonas baixam, permitindo visualizar a exuberância 

da natureza. Nesse contexto, a praia do cajual, a feira agropecuária e festa da 

cidade constituem calendário que irão promover e aquecer o turismo municipal.    

 

e) Preparar o município para absorver os benefícios gerados pela 

implantação do Terminal de Uso Privativo da Louis Dreyfus Company, assim os 

impactos ambientais e sociais. A administração municipal promoverá a 

atualização da legislação municipal através da revisão do Plano Diretor e do 

Código Tributário, capacitará trabalhadores do município para serem 

absorvidos pelo empreendimento e através das secretarias municipais de meio 

ambiente, agricultura e pesca acompanhará as compensações ambientais 

previstas no Relatório de Impacto Ambiental – RIMA do empreendimento. 

Abaixo a maquete do empreendimento (ARCADIS, 2019 – RIMA da TUP LDC 

Rio Pará).  
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f) Conclusão: As estratégias para a superação desses macrodesafios 

envolvem ações integradas que transcendem a esfera do poder municipal, do 

ordenamento das cadeias produtivas através da elaboração do Plano Municipal 

de desenvolvimento Econômico com o diagnóstico e seus indicadores que 

permitirão as tomadas de decisão do município, estado e governo federal. Com 

essa cooperação das esferas públicas o acesso às fontes de financiamentos 

será facilitado e as metas pretendidas serão alcançadas.  

Promover esse novo modelo de desenvolvimento econômico sustentável 

ancorado nas vocações locais, adotando novas tecnologias mais intensivas em 

capital, infraestrutura e serviços, fomentará a geração de emprego, trabalho e 

renda e promoverá melhoria na qualidade de vida, favorecendo reduzir déficit e 

mazelas sociais, proporcionando segurança alimentar e nutricional e a 

integridade dos cidadãos.  

Esses serviços regulados pelo poder público municipal com eficácia, 

eficiência e efetividade garantirá novas receitas tributárias municipais e 

permitirá maior circulação de recursos no mercado local. Esse alinhamento 

será possível com parceria poder público, iniciativa privada e o terceiro setor e 

será determinante para estabelecer um novo parâmetro para a política de 

valorização econômica do município, estimulando e atraindo investidores ao 

município.  
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CAPÍTULO III  

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

 

PPA PARTICIPATIVO DE PONTA DE PEDRAS 
CIDADE DE GENTE FELIZ 

 

 
                   Desde 2001, com a edição da Lei Federal nº 10.257, os 

Planejamentos Públicos devem estimular e possibilitar a participação efetiva da 

sociedade na elaboração das políticas urbanas. O Plano Plurianual – PPA 

constitui um desses Planos que traduz o exercício da cidadania, pois permite 

que todos participem desse exercício e de alguma forma contribuam no 

controle das ações de governo e ao mesmo tempo representem a forma mais 

efetiva de impulsionar as mudanças que o município necessita. A importância 

da participação social nas decisões e atividades desenvolvidas pelo governo se 

constitui em relevante instrumento de interação, o que possibilita o 

aperfeiçoamento das políticas públicas e contribui para a prática da 

responsabilidade compartilhada e o exercício da democracia e da cidadania.  

                    Em face disso, tornou-se condição prioritária e um dos objetivos da 

participação social na construção do PPA o debate com a sociedade sobre as 

prioridades e a consistência estratégica dos investimentos e a seletividade dos 

programas a serem implementados no período 2022-2025. Para tanto, foi 

garantido pela Gestão Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Administração e Planejamento, a participação e a interação da sociedade na 

formulação do PPA 2022-2025, por meio da realização de 08 (oito) Audiências 

Públicas (divididas por territórios – Colônia, Ribeirinha, Baia e Sede) das quais 

participaram os movimentos sociais, entidades e associações de classe, 

gestores e técnicos de órgãos públicos municipais e diversos segmentos da 

sociedade civil organizada, para que o governo pudesse ouvir o Povo, sobre 

suas necessidades, anseio, expectativas e demandas e sobre os rumos 

estratégicos do planejamento e do desenvolvimento de Ponta de Pedras. A 

participação do Povo pontapedrense atendeu as medidas sanitárias de 

combate à pandemia do Covid 19, usando máscaras, guardando 
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distanciamento, ao final, contabilizando um público médio de aproximadamente 

70 pessoas por Audiência Pública, registrados em frequências assinadas e 

ATA.       

                    As atividades de elaboração do PPA do nosso município iniciaram 

em maio com a publicação do Decreto Municipal nº 64, de 25 de maio de 2021, 

criando a Comissão Municipal de Planejamento e Acompanhamento do Plano 

Plurianual. A seguir, foi realizada a Reunião de Gestão para apresentação do 

Plano de Trabalho, na qual a Prefeita Consuelo Castro, Secretários, 

Contabilidade, Assessorias e Técnicos definiram a metodologia, a estratégia e 

o cronograma. Em junho foram realizadas as reuniões setoriais temáticas para 

elaboração de Programas e Ações com todas as Secretarias Municipais, 

definindo o planejamento municipal do PPA por diretrizes, programas e ações 

para apresentar nas Audiências Públicas. Segue abaixo o cronograma das 

etapas do PPA 2022/2025 de Ponta de Pedras: 

CRONOGRAMA DO PPA 2022/2025 – PONTA DE PEDRAS-PA 

 Metas Descrição Data 

 
1ª   
 
F   
A 
S  
E 

Decreto Municipal 
Publicação do Decreto criando a 

Comissão para Elaboração do PPA 
Maio 

Apresentação do 

Plano de Trabalho 

Apresentação do Plano de Trabalho 

do PPA. 
Maio 

Reuniões Temáticas 
Reuniões com as Secretarias 

Municipais para Planejamento. 
Junho 

2ª  
 
F   
A 
S   
E 

3 Audiências 

Públicas 

Plenária o planejamento do Governo 

e acolher as propostas e sugestões e 

validar 

Julho 

5 Audiências 

Públicas 

Plenária o planejamento do Governo 

e acolher as propostas e sugestões e 

validar 

Agosto 

Entrega do Plano Minuta do Projeto de Lei, Mensagem, 

Diagnóstico e Anexos 
Agosto 

 

As reuniões setoriais temáticas para elaborar programas e ações foi um 

momento novo para os agentes políticos e servidores municipais, pois em sua 
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maioria, ainda não haviam participado de planejamentos semelhantes. Foram 

momentos de aprendizados para todos e as discussões e ponderações 

produziram propostas inovadoras que permitirão a administração municipal 

realizar novos serviços que resultarão em novos produtos aos cidadãos. Abaixo 

o calendário das reuniões: 

 

Atividade Data Hora Envolvidos 

Apresentação para Gestão 15/06 16h Todas as Secretarias 

Reunião da Administração, 
Finanças e Gabinete.   

21/06 10h Administração Finanças e Gab. 

Reunião da Saúde 21/06 15h Saúde 

Reunião Setorial de Obras, 
Urbanismo e Transporte. 

22/06 09h Obras, Urbanismo e Transporte.  

Reunião Educação 22/06 15h Educação 

Reunião de Cultura e Turismo e 
Esporte e Lazer 

23/06 08h Cultura, Turismo e Esporte.  

Reunião da Agricultura e Pesca  
23/06 10h Agricultura e Pesca 

Reunião da Assistência Social e 
Meio Ambiente 

23/06 15h Assistência e Meio Ambiente 

 

 

A realização das Audiências Públicas seguiu a divisão territorial e 

administrativa do município em Sede, Colônia, Baia e Zona Ribeirinha. No que 

diz respeito à metodologia das Audiências foram garantidas as medidas 

sanitárias de combate ao Covid 19, o distanciamento, uso de máscara e álcool 

em gel, no entanto, a condução da mesma seguiu-se o padrão com 

apresentação do cerimonial que formou a mesa de autoridades para saudar o 

público e expor suas posições em relação ao mais importante planejamento 

público de gestão, posteriormente iniciou-se a apresentação técnica do 

planejamento municipal, e posteriormente a participação da plenária para 

propostas, ponderações e sugestões, sempre moderadas pelo mediador, pela 

Prefeita que fez questão de participar de todas as audiências e por técnicos 

das respectivas secretarias afins aos temas.  
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Abaixo o calendário das Audiências Públicas do PPA – 2022/2025 de 

Ponta de Pedras. 

Atividade Data Hora Envolvidos 

Audiência Pública Colônia – Jagarajó 22/07 09h Governo e Comunidades 

Audiência Pública Colônia – Vila Nova 22/07 15h Governo e Comunidades 

Audiência Pública Ribeirinha – Canal e 

Curralpanema 
24/07 09h Governo e Comunidades 

Audiência Pública Zona Urbana  12/08 15h Governo e Comunidades 

Audiência Pública  Baia – Urinduba 13/08 09h Governo e Comunidades 

Audiência Pública Ribeirinha – Santana 14/08 09h Governo e Comunidades 

Audiência Pública Ribeirinha – Fábrica 15/08 09h Governo e Comunidades 

Audiência Pública Ribeirinha – Fortaleza 16/08 09h Governo e Comunidades 

 

                     Para legitimar maior participação, já que é tempo de pandemia, foi 

disponibilizada no site oficial da Prefeitura e das redes sociais uma enquete, 

possibilitando aos munícipes o envio de sugestões para o processo de 

elaboração do Plano Plurianual, tendo sido recebidas sugestões oriundas de 

cidadãos, representantes de entidades civis e de órgãos públicos, as quais 

foram apreciadas pelos órgãos e entidades dos Poderes constituídos.   

Durante as Audiências os munícipes se manifestaram das mais 

diversas formas, propondo ações que beneficiasse suas respectivas 

comunidades, sendo que as mesmas constituíram cerca de18 % de novas 

ações a serem executados pela Administração municipal. Esse percentual 

ratifica a necessidade da participação do povo na elaboração das políticas 

públicas. 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS 

GABINETE DA PREFEITA 

Praça Antonio Malato, 20 – Centro – Ponta de Pedras.  
CEP: 68.830-000 

 

 

PPA PARTICIPATIVO DE PONTA DE PEDRAS 
CIDADE DE GENTE FELIZ 

 
CONVITE PARA AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMUNIDADE TRADICIONAL RIBEIRINHA DO 

URIDUNBA 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMUNIDADE TRADICIONAL REMANESCENTE 

QUILOMBOLA SANTANA DO ARARI 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMUNIDADE TRADICIONAL RIBEIRINHA DO 

RIO FÁBRICA  
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PPA PARTICIPATIVO DE PONTA DE PEDRAS 
CIDADE DE GENTE FELIZ 

 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMUNIDADE TRADICIONAL RIBEIRINHA DO 

RIO FORTALEZA 
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





































































R$ milhares
ESPECIFICAÇÃO 2021 2022 2023 2024 2025

I - RECEITAS CORRENTES (*) 69.609.482          73.438.004          77.477.094          81.738.334          86.233.942          

Receita Tributárias 2.900.000            3.059.500            3.227.773            3.405.300            3.592.591            

     IPTU 350.000               369.250               389.559               410.984               433.589               

     ISS 800.000               844.000               890.420               939.393               991.060               

     ITBI 100.000               105.500               111.303               117.424               123.882               

     Outras 1.650.000            1.740.750            1.836.491            1.937.498            2.044.061            

Transferências Correntes 65.376.082          68.971.767          72.765.214          76.767.300          80.989.502          

     COTA PARTE DO FPM 19.800.000          20.889.000          22.037.895          23.249.979          24.528.728          

     COTA PARTE DO IPVA 100.000               105.500               111.303               117.424               123.882               

     COTA PARTE DO ICMS 5.050.000            5.327.750            5.620.776            5.929.919            6.256.064            

     TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 26.914.382          28.394.673          29.956.380          31.603.981          33.342.200          

     OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 13.511.700          14.254.844          15.038.860          15.865.997          16.738.627          

Demais Receitas Correntes 1.333.400            1.406.737            1.484.108            1.565.733            1.651.849            

II - DEDUÇÕES 5.100.000            5.296.100            5.587.386            5.894.692            6.218.900            

     Contribuições Sociais -                      -                      -                      -                      -                      

     COMPENSAÇÃO FINANC.ENTRE REGIMES -                      -                      -                      -                      -                      

     Deduções para o FUNDEB 5.100.000            5.296.100            5.587.386            5.894.692            6.218.900            

III - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 64.509.482          68.141.904          71.889.708          75.843.642          80.015.042          

Fonte:Relatórios da LRF da Prefeitura
(*) Diferente da Receita Corrente da Tabela I, pois as deduções para o FUNDEB são feitas no bloco II desta Tabela. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

PLANO PLURIANUAL - PPA
ANEXO I A - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2022/2025



R$ milhares

Ano 2021 2022 2023 2024 2025

TOTAL GERAL DA RECEITA ( C ) = ( A ) + ( B ) 74.359.482      78.533.654      82.853.004      87.409.920      92.217.465      

Receita Corrente Excluidas deduções FUNDEB (A) 64.509.482      68.141.904      71.889.708      75.843.642      80.015.042      

Receita Tributárias 2.900.000        3.059.500        3.227.773        3.405.300        3.592.591        

   Impostos 2.650.000        2.795.750        2.949.516        3.111.740        3.282.885        

   Taxas 250.000           263.750           278.256           293.560           309.706           

Receita de Contribuições 200.000           211.000           222.605           234.848           247.765           

   Contribuicões Sociais -                       -                       -                       -                       -                       

   Contribuicões Econômicas 200.000           211.000           222.605           234.848           247.765           

Receita Patrimonial 392.900           414.510           437.308           461.359           486.734           

   Aplicações Financeiras 192.900           203.510           214.703           226.511           238.969           

   Outras Receitas Patrimoniais 200.000           211.000           222.605           234.848           247.765           

Receita de Servicos 240.500           253.728           267.683           282.405           297.937           

Transferências Correntes 65.376.082      68.971.767      72.765.214      76.767.300      80.989.502      

Transferências da União 26.594.100      28.056.776      29.599.898      31.227.893      32.945.427      

Transferências Intergovernamentais -                       -                       -                       -                       -                       

Transferências dos Estados 8.542.700        9.012.549        9.508.239        10.031.192      10.582.907      

Transferências Multigovernamentais 26.914.382      28.394.673      29.956.380      31.603.981      33.342.200      

Transferências de Convênios 3.324.900        3.507.770        3.700.697        3.904.235        4.118.968        

Outras Receitas Correntes 500.000           527.500           556.513           587.121           619.412           

   Multa e Juros de Mora -                       -                       -                       -                       -                       

   Indenizacões e Restituicões 300.000           316.500           333.908           352.272           371.647           

   Receita da Dívida Ativa 50.000             52.750             55.651             58.712             61.941             

   Receitas Diversas 150.000           158.250           166.954           176.136           185.824           

Deduções para o FUNDEB 5.100.000        5.296.100        5.587.386        5.894.692        6.218.900        

Receitas de Capital (B) 9.850.000        10.391.750      10.963.296      11.566.278      12.202.423      

Operações de crédito -                       -                       -                       -                       -                       

Amortização de empréstimos -                       -                       -                       -                       -                       

Alienações de Bens -                       -                       -                       -                       -                       

Transferência de Capital 5.750.000        6.066.250        6.399.894        6.751.888        7.123.242        

Transferência de Convênio 5.750.000        6.066.250        6.399.894        6.751.888        7.123.242        

Outras Receitas de Capital 4.100.000        4.325.500        4.563.403        4.814.390        5.079.181        

Fonte: Relatórios da LRF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
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ANEXO I - Receitas Estimadas 2022/2025





R$ milhares

2021 2022 2023 2024 2025

  RECEITA TRIBUTÁRIA (A) 2.850.000            3.006.750            3.172.121            3.346.588            3.530.650            
       IPTU 350.000               369.250               389.559               410.984               433.589               

  IRRF 1.350.000            1.424.250            1.502.584            1.585.226            1.672.413            
  ITBI 100.000               105.500               111.303               117.424               123.882               
  ISS 800.000               844.000               890.420               939.393               991.060               

      Taxas 250.000         263.750         278.256         293.560         309.706         
 Contribuição de Melhoria -                       -                       -                       -                       -                       

  TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B) 25.500.000          26.902.500          28.382.138          29.943.155          31.590.029          
       FPM 19.800.000          20.889.000          22.037.895          23.249.979          24.528.728          
       ITR 300.000               316.500               333.908               352.272               371.647               
       IPI-EXP 150.000               158.250               166.954               176.136               185.824               
       TRANSFERÊNCIA DA LC N° 176/20 100.000               105.500               111.303               117.424               123.882               
       IOF S/OURO    -                       -                       -                       -                       -                       
       IPVA 100.000               105.500               111.303               117.424               123.882               
       ICMS 5.050.000            5.327.750            5.620.776            5.929.919            6.256.064            
Total ( C ) = ( A ) + ( B ) 28.350.000          29.909.250          31.554.259          33.289.743          35.120.679          

Percentual para cálculo 7,0%
LIMITE DA DESPESA PARA O ANO 

    Repasse para o Legislativo ( D ) : 7 % de ( C ) 1.984.500            2.093.648            2.208.798            2.330.282            2.458.448            
   Folha de Pagamento do Legislativo ( E ) 70% de (D) 1.389.150            1.465.553            1.546.159            1.631.197            1.720.913            

Fonte: Relatórios da LRF da Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
PLANO PLURIANUAL - PPA

ANEXO IV - BASE DE CÁLCULO DO LIMITE DE DESPESAS DO LEGISLATIVO 2022/2025
Emenda Constitucional No.25  

RECEITAS ESTIMADAS
ANO



R$ milhares
ESPECIFICAÇÃO

RECEITAS 2021 2022 2023 2024 2025

   IMPOSTOS PRÓPRIOS (A) 2.650.000           2.795.750           2.949.516           3.111.740           3.282.885           

  IPTU 350.000              369.250              389.559              410.984              433.589              

  IRRF 1.350.000           1.424.250           1.502.584           1.585.226           1.672.413           

  ITBI 100.000              105.500              111.303              117.424              123.882              

  ISS 800.000              844.000              890.420              939.393              991.060              

  RECEITA DA DÍVIDA ATIVA, MULTA , JUROS S/TRIBUTOS  50.000                52.750                55.651                58.712                61.941                

   TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B) 5.250.000           5.538.750           5.843.381           6.164.767           6.503.829           

        Transferência  Financeira LC n° 176/20 100.000              105.500              111.303              117.424              123.882              

         COTA PARTE DO IPVA (Art.158, CF/1998) 100.000              105.500              111.303              117.424              123.882              

         COTA PARTE DO ICMS (Art.158, CF/1998) 5.050.000           5.327.750           5.620.776           5.929.919           6.256.064           

   TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C) 20.250.000          21.363.750          22.538.756          23.778.388          25.086.199          

         IPI.EXP - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB (Art.159, CF/1998) 150.000              158.250              166.954              176.136              185.824              

         COTA PARTE DO FPM (Art.159, CF/1998) 19.800.000          20.889.000          22.037.895          23.249.979          24.528.728          

         ITR (Art.158, CF/1998) 300.000              316.500              333.908              352.272              371.647              

         IOF S/OURO (Art.153, Par.5°, CF/1998) -                      -                      -                      -                      -                      

    TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (D) 26.914.382          28.394.673          29.956.380          31.603.981          33.342.200          

  Deduções para o FUNDEB (F) 5.100.000           5.380.100           5.675.586           5.987.302           6.316.140           

         FPM - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 3.960.000           4.177.800           4.407.579           4.649.996           4.905.746           

         IPI EXPORTAÇÃO - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 30.000                31.650                33.391                35.227                37.165                

         LC N° 176/20 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 20.000                21.100                22.261                23.485                24.776                

         ICMS - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 1.010.000           1.065.550           1.124.155           1.185.984           1.251.213           

         IPVA - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 20.000                21.000                22.050                23.153                24.310                

         ITR - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 60.000                63.000                66.150                69.458                72.930                

Valor Minimo a Aplicar = (25% X A+B+C) + ( D - F) 28.851.882          30.439.136          32.113.708          33.880.403          35.744.288          

Fonte: Relatórios da LRF da Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
PLANO PLURIANUAL - PPA

ANEXO II - Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino 2022/2025
Constituição Federal - Artigo 212 - Emenda Constitucional no.14 de 12/09/1996

VALOR



R$ milhares

2021 2022 2023 2024 2025

Pessoal e Encargos Sociais ( A ) 38.147.182          40.245.277          42.458.767          44.793.999          47.257.669          

DESPESAS LIQUIDA TOTAL ( D ) 38.147.182          40.245.277          42.458.767          44.793.999          47.257.669          

RECEITA CORRENTE LIQUIDA ( E ) 64.509.482          68.141.904          71.889.708          75.843.642          80.015.042          

DESPESA LIQUIDA TOTAL / RCL ( F ) = ( D ) / ( E ) 59% 59% 59% 59% 59%

Fonte: Relatórios da LRF da Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
PLANO PLURIANUAL - PPA

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2022/2025

DESPESAS
DESPESAS LÍQUIDAS



R$ milhares

RECEITAS ESTIMADAS 2021 2022 2023 2024 2025

  RECEITA TRIBUTÁRIA (A) 2.650.000            2.795.750            2.949.516            3.111.740            3.282.885            

       IPTU 350.000               369.250               389.559               410.984               433.589               

  IRRF 1.350.000            1.424.250            1.502.584            1.585.226            1.672.413            

  ITBI 100.000               105.500               111.303               117.424               123.882               

  ISS 800.000               844.000               890.420               939.393               991.060               

  RECEITA DA DÍVIDA ATIVA, MULTA , JUROS S/TRIBUTOS  50.000                52.750                55.651                58.712                61.941                

  TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B) 25.500.000          26.902.500          28.382.138          29.943.155          31.590.029          

       FPM 19.800.000          20.889.000          22.037.895          23.249.979          24.528.728          

       ITR 300.000               316.500               333.908               352.272               371.647               

       IPI-EXP 150.000               158.250               166.954               176.136               185.824               

       TRANSFERÊNCIA DA LC N° 176/20 100.000               105.500               111.303               117.424               123.882               

       IPVA 100.000               105.500               111.303               117.424               123.882               

       ICMS 5.050.000            5.327.750            5.620.776            5.929.919            6.256.064            

  Valor Minimo a Aplicar = 15%  X  A + B 4.222.500            4.454.738            4.699.748            4.958.234            5.230.937            

Fonte: Relatórios da LRF da Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
PLANO PLURIANUAL - PPA

ANEXO III - APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2022/2025
Emenda Constitucional No.29  
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