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I. APRESENTAÇÃO 

O documento apresentado consiste no Relatório de Gestão da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e tem por objetivo apresentar as 

principais ações desenvolvidas e produtos obtidos pela Secretaria referente ao período 

de 2019. 

 O ano de 2019 foi um ano marcado pela mudança de governo e pelo 

planejamento para os 4 (quatro) anos da Administração Pública Estadual, o qual teve 

como premissa “...fazer a diferença de forma sábia, estruturada e sustentável...” – 

Programa de Governo – Helder Presente, Cuidando da Gente. 

Com este enfoque, em 2019 a SEDOP avançou rumo ao aperfeiçoamento de 

sua missão institucional1, assegurando o perfeito funcionamento da Secretaria por 

meio da excelência dos processos de gestão, com estratégias definidas para contribuir 

com a melhoria dos indicadores de desenvolvimento e da qualidade de vida da 

população paraense. Além de destacar as principais ações desenvolvidas e produtos 

obtidos, o referido relatório apresenta de uma maneira simples e objetiva, o 

desempenho físico e financeiro das ações governamentais sob responsabilidade da 

SEDOP. 

A elaboração do relatório segue as orientações estabelecidas pela Secretaria de 

Estado de Planejamento (SEPLAN) e atende as diretrizes estabelecidas no PPA 

2016/2019, apresentando a seguinte estruturação: 

 AVALIAÇÃO SETORIAL DO PROGRAMA:  

I. Implementação do Programa: Deverão ser inseridas informações gerais 

sobre a política setorial desenvolvida pelo órgão, os avanços alcançados 

no Estado do Pará em 2019 e os desafios futuros. Desenvolver 

comentários qualitativos sobre a evolução da política setorial. 

II. Principais Realizações: Deverão ser inseridos as entregas já efetuadas à 

sociedade, premiações, investimentos e descrição das realizações com 

região e/ou municípios beneficiados, o valor aplicado e principalmente, 

o impacto dessas realizações para a sociedade, os benefícios e 

empregos que foram gerados, direta e indiretamente, com a 

implementação para a região e para o Estado como um todo. 

 INFORMAÇÕES QUALITATIVAS:  

I. Deverá ser inserida avaliação individual do órgão quanto ao seu 

desempenho para cada uma das ações programadas no PPA, 

considerando o percentual de execução da meta física e financeira e as 

devidas justificativas para extrapolação ou não alcance das metas. 

Inclusive, destacando o andamento das metas regionalizadas. 

                                                           
1
 “... propor e implementar a política de organização urbana e regional, em conformidade com o disposto nos arts. 50 e 

236 da Constituição do Estado do Pará, gerenciar a execução dos planos, programas e projetos dela decorrentes, nas 
áreas de competência estadual e de interesse urbano e regional, em consonância com a Política Estadual de 
Desenvolvimento, e planejar, coordenar, monitorar, fiscalizar, avaliar e executar obras e serviços de engenharia e 
arquitetura do Estado ou de seu interesse...”, 
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Em termos formais, o Relatório de Gestão 2019 representa o cumprimento, por 

parte da SEDOP, dos termos do Art.135 – Inciso IX da Constituição do Estado do Pará2, 

subsidiando desta forma a Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN) na 

consolidação da Mensagem de Governo a ser encaminhada à Assembleia Legislativa do 

Estado do Pará (ALEPA), como instrumento de prestação de contas de suas atividades 

à sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Art.135 – Compete privativamente ao Governador: ............................................................................................................................. 

IX - remeter mensagem e plano de governo à Assembleia Legislativa, por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a 
situação do Estado e solicitando as providências que julgar necessárias; 
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II. PROGRAMA 

SANEAMENTO BÁSICO 

2.1. AVALIAÇÃO SETORIAL DO PROGRAMA 

2.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  

2.1.2. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 
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2.1.1 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
 
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP, criada 

em janeiro de 2015, tem como alicerce de sua missão institucional os artigos 50 e 236 da 
Constituição do Estado do Pará. 

Dentre as diretrizes que fundamentam os referidos artigos constitucionais (Art. 50 - 
Organização Regional e Art. 236 – Política Urbana), a SEDOP tem uma atuação expressiva 
nas que contribuem para o desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do 
bem – estar da população, como por exemplo, a que promove o direito de todo cidadão à 
saneamento básico.  

Através do Programa Saneamento Básico a SEDOP executa ações que contribuem com 
o objetivo do governo do Estado de “Promover e Disponibilizar aos Usuários o Acesso a 
Serviço Público de Saneamento Básico”. Por estar intrínseca a missão institucional da 
SEDOP, das 7 (sete) ações que compõem o programa, a SEDOP é responsável por executar 5 
(cinco):   

1. Ação 7480. Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba; 
2. Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água; 
3. Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário; 
4. Ação 7569. Realização de Obras de Drenagem Superficial; 
5. Ação 8592. Apoio na Implementação dos Instrumentos da Política Estadual de 

Saneamento Básico. 

Na execução destas ações, a SEDOP busca atender tanto as necessidades da população 
relacionadas a serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, como também a necessidade de ampliar e 
intensificar a Política de Saneamento em todo território paraense. 

O compromisso de garantir acesso universal e de qualidade ao saneamento básico é 
uma premissa do Governo do Estado. Com este enfoque, o Programa Saneamento Básico 
está presente nas 12 (doze) Regiões de Integração. A tabela abaixo demonstra a presença 
das ações que a SEDOP executa em cada Região de Integração: 

 

NOME DA AÇÃO REGIÃO DE ABRANGÊNCIA 

1. Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba. Guajará 

2. Realização de Obras de Abastecimento de 
Água. 

Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás, Guamá, 
Guajará, Lago de Tucuruí, Marajó, Rio 
Caeté, Rio Capim, Tocantins, Tapajós e 
Xingu 

3. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário Lago de Tucuruí e Rio Capim 

4. Realização de Obras de Drenagem Superficial. Marajó 

5. Apoio na Implementação dos Instrumentos da 
Política Estadual de Saneamento Básico. 

Tocantins, Rio Capim, Marajó, Baixo 
Amazonas, Rio Caeté, Xingu, Tapajós, 
Guamá, Araguaia 



10 
 

Para o desenvolvimento destas ações, durante o ano de 2019, a SEDOP investiu cerca 
de RS 20.590.557,893, sendo que do valor total, R$ 11.186.628,15 foram destinados a ação 
de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba. 

Considerado um compromisso prioritário do Governo do Estado do Pará, durante o ano 
de 2019, a execução da Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba foi uma das ações em que 
a SEDOP não mediu esforços para executar.  

Além da sua importância na melhoria dos índices de saneamento básico, o Projeto de 
Saneamento Integrado da Bacia do Tucunduba, destaca-se como uma proposta de 
intervenção urbanística pautada no desenvolvimento econômico local e na gestão 
ambiental urbana, priorizando a recuperação de áreas degradadas, localizadas na periferia 
da cidade de Belém4. 

Outra situação que merece ser destacada no ano de 2019 como um grande agente 
catalisador na melhoria dos índices de saneamento básico do Estado do Pará, foi a 
assinatura do contrato de financiamento entre o Banco de Desenvolvimento da América 
Latina – Cooperação Andina de Fomento - CAF e o Governo do Estado do Pará.  

O contrato prevê aporte financeiro de US$ 17.754.3775 para Saneamento Urbano e 
Planejamento Urbano para serem empregados em diversos municípios paraenses. Entre as 
ações mais relevantes estão a Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico, 
Implantação de Coleta Seletiva de Lixo Urbano, Implantação de Aterros Sanitários e Apoio a 
Elaboração de Planos Diretores Municipais. 

Com estas ações, a SEDOP contribui com o Governo do Estado na melhoria dos serviços 
de saneamento básico nos municípios paraenses, dos índices de saneamento básico no 
Estado do Pará e da qualidade de vida da população, além de ser um dos órgãos executores 
que mais contribuem para o alcance do objetivo do programa, que está focado na 
promoção e disponibilização à sociedade ao saneamento básico. 

 
 
  

                                                           
3 SIGPLAN – RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA – EXERCÍCIO 2019 – 05/12/2019. 
4 BARBOSA, Maria José de Souza – 2003. 
5 CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE A COOPERAÇÃO ANDINA DE FOMENTO – CAF E O GOVERNO DO ESTADO DOPARÁ – ANEXO 
B – QUADRO DE USOS E FONTES ESTIMADO DO PROGRAMA (US$) – PÁG.31 
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2.1.2 PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 
AÇÃO 7567: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS EM 2019:  05 OBRAS 
CAPACIDADE TOTAL DE ATENDIMENTO DAS OBRAS: 36.264 PESSOAS 

# REGIÃO DO ARAGUAIA:  
- Município Beneficiado: Rio Maria 
- Entrega Efetuada: Reservatório Elevado com capacidade de 300m³ 
- Benefício para Sociedade: Obra com capacidade para atender 6.250 pessoas. 
- Valor do Investimento: R$ 250.000,00 
- Status: Concluída em Outubro/2019. 
Capacidade Total de Atendimento na Região do Araguaia em 2019: 6.250 pessoas. 

# REGIÃO DO BAIXO AMAZONAS:  
- Município Beneficiado: Santarém 
- Entrega Efetuada: Microssistema de Abastecimento de Água - Nossa Senhora Lagoa 
- Benefício para Sociedade: Obra com capacidade para atender 250 pessoas. 
- Valor do Investimento: R$ 148.332,92 
- Status: Concluída em Janeiro/2019. 

- Município Beneficiado: Santarém 
- Entrega Efetuada: Microssistema de Abastecimento de Água – Novo Horizonte 
- Benefício para Sociedade: Obra com capacidade para atender 125 pessoas. 
- Valor do Investimento: R$ 148.585,34 
- Status: Concluída em Janeiro/2019. 
Capacidade Total de Atendimento na Região do Baixo Amazonas em 2019: 375 pessoas. 

# REGIÃO DO GUAMÁ:  
- Município Beneficiado: Vigia 
- Entrega Efetuada: Sistema de Abastecimento de Água 
- Benefício para Sociedade: Obra com capacidade para atender 11.000 pessoas. 
- Valor do Investimento: R$ 9.845.971,66 
- Status: Concluída em Agosto/2019. 
Capacidade Total de Atendimento na Região do Guamá em 2019: 11.000 pessoas. 

# REGIÃO DO RIO CAPIM:  
- Município Beneficiado: Concórdia do Pará 
- Entrega Efetuada: Sistema de Abastecimento de Água 
- Benefício para Sociedade: Obra com capacidade para atender 18.639 pessoas. 
- Valor do Investimento: R$ 2.723.371,59 
- Status: Concluída em Setembro/2019. 
Capacidade Total de Atendimento na Região do Rio Capim em 2019: 18.639 pessoas. 
 
AÇÃO 7480: MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA – GESTÃO SOCIAL 
ATIVIDADE REALIZADA: Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS 
NATUREZA DAS ATIVIDADES: Ações que visam promover a autonomia e o protagonismo 
social, planejadas para criar mecanismos capazes de viabilizar a participação dos 
beneficiários nos processos de decisão, implantação e manutenção dos bens/serviços, além 
de incentivar a gestão participativa para a sustentabilidade do empreendimento. 
VALOR INVESTIDO: 1.884.578,20 
Nº PESSOAS CAPACITADAS:  2.200 aproximadamente 
TOTAL DE PESSOAS BENEFICIADAS: 36.264 PESSOAS 
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II. PROGRAMA 

SANEAMENTO BÁSICO 

2.2. INFORMAÇÕES QUALITATIVAS 

2.2.1. AÇÃO 7480: MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA  

2.2.2. AÇÃO 7567: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

2.2.3. AÇÃO 7568: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

2.2.4. AÇÃO 7569: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL 

2.2.5. AÇÃO 8592: APOIO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA 

POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
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2.2.1. AÇÃO 7480: MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA 

Considerado um compromisso prioritário do Governo do Estado do Pará, a 
execução da Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba foi uma das ações em que a 
SEDOP não mediu esforços para executar durante o ano de 2019. Além da sua 
importância na melhoria dos índices de saneamento básico, o Projeto de Saneamento 
Integrado da Bacia do Tucunduba, destaca-se como uma proposta de intervenção 
urbanística pautada no desenvolvimento econômico local e na gestão ambiental 
urbana, priorizando a recuperação de áreas degradadas, localizadas na periferia da 
cidade de Belém6. 

Em 2019, foram investidos cerca de R$ 11.186.628,187 para a execução de 
serviços remanescentes relativos ao Projeto de Saneamento Integrado da Bacia do 
Tucunduba - 2ª Fase8 - 2º Trecho, os quais incluem tanto a execução física da obra, 
quanto o trabalho técnico- social.  

Com relação a evolução física da obra, os serviços realizados no decorrer do 
ano de 2019 foram os seguintes: 

1. Serviços preliminares: 

- Manutenção do Canteiro Central; 

- Instalação de Canteiro Pré-Moldado; 

2. Retificação do Igarapé: 

- Abertura e Retificação de 520m de canal; 

- Viga de Coroamento: execução de 108 metros, sendo 42 metros na 

marginal esquerda e 66 metros na marginal direita; 

3. Sistema de Abastecimento de Água: 

- Realização dos serviços de capeamento da adutora (Ø400mm) na 

Passagem Nossa Senhora das Graças – Marginal Direita; 

4. Sistema Viário: 

- Execução de 180 metros de terraplanagem na marginal esquerda do canal; 

- Execução de 60 metros de base e sub base na marginal direita e esquerda.   

5. Pontes: 

- Avenida Gentil Bittencourt: Foram concluídas as fundações em estaca pré-

moldada de concreto seção 0,40x0,40 – 108 metros de cravação de estaca.  

6. Passarelas: 

- Passagem Santa Helena: Conclusão da etapa de fundação com a cravação 

de 212, 70 metros de estacas pré-moldadas de seção 0,30x0,30 e 

concretagem dos blocos de coroamento; 

- Passagem Vilhena: Foram cravados 201,50 metros de estacas somente na 

marginal direita, representando 50% do total.  

7. Sistema de Drenagem Pluvial: 

- Fornecimento e assentamento de 164 metros de tubulação Ø400mm para 

execução do sistema de drenagem pluvial nas marginais;  

                                                           
6
 BARBOSA, Maria José de Souza – 2003. 

7
 FONTE: SIGPLAN – MÓDULO MONITORAMENTO – 05/12/2019. 

8 CONSTITUIÇÃO DA 2ª ETAPA: 1º Trecho: Travessa São Domingos à Rua dos Mundurucus (equivalente a 820m); 2º Trecho: Rua 

dos Mundurucus à Travessa 02 de junho (equivalente a 620m); 3º Trecho: Travessa 02 de Junho à Travessa Vileta (equivalente a 
736m); 
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- Execução de bocas de lobo e poços de visita. 

8. Rede de Drenagem Auxiliar: 

- Assentamento de 124 metros para execução de rede de drenagem auxiliar 

na marginal esquerda e direita.  

É necessário esclarecer que os referidos serviços executados ao longo do ano de 
2019 referentes ao 2º Trecho da 2ª Fase, contribuem para um incremento no 
percentual físico geral da execução da obra de Macrodrenagem do Tucunduba, que 
atualmente é de 19,26%. 

Ainda nesta ação, tão importante quanto destacar a execução física da obra no 
exercício de 2019, é apresentar os principais produtos obtidos através do 
desenvolvimento de atividades direcionadas para a realização do trabalho social. 

Dentre as atividades técnicas e sociais realizadas, a implementação do Programa 
Aterro de Quintais – PAQUIN, previsto em todas as fases do processo, teve seu 
desenvolvimento dentro do programado para o ano de 2019. Com o objetivo de 
possibilitar a melhoria das condições sanitárias e ambientais, o programa fornece 
material arenoso para os moradores que possuem suas casas localizadas em quadras 
com cotas muito abaixo das vias, e que por este motivo, transformaram-se em grandes 
bolsões de alagamentos sob os imóveis atingidos. 

A tabela abaixo, apresenta as principais atividades desenvolvidas referente ao 
Programa Aterro de Quintais – PAQUIN no 2º Trecho, durante o ano de 2019: 

FONTE: RELATÓRIO GERENCIAL - TRACTEBEL ENGINEERING Ltda – OUTUBRO/2019 

 Ainda dando ênfase a área técnico-social e assegurando o compromisso de 
garantir espaço para a participação da população beneficiária, indispensável à 
sustentabilidade e ao sucesso das intervenções, em 2019 a SEDOP investiu cerca de R$ 
1.884.578,209 no apoio das ações voltadas para a implementação do Projeto de 
Trabalho Técnico Social (PTTS).  

As principais atividades desenvolvidas, bem como os produtos alcançados 
durante o desenvolvimento das ações, podem ser conferidos de maneira sintetizada 
na tabela abaixo: 
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TABELA 01: PROGRAMA ATERRO DE QUINTAIS – PAQUIN (2º TRECHO) 

ATIVIDADES REALIZADAS PRODUTO ALCANÇADO 

1 Levantamento sócio-econômico e físico-territorial. 

32 quadras contempladas. 

795 famílias atendidas. 

2 

Realização de reuniões com as famílias para orientações 
técnicas sobre a maneira correta de realizar o 
espalhamento e compactação do aterro nas residências 
e/ou terrenos. 

3 
Realização de plantão social para atendimento (cadastro) 
das famílias que fazem parte do PAQUIN. 

4 Visita técnica nas quadras junto às famílias beneficiárias. 

5 Entrega de 100 Kits (carrinhos de mão, pás e enxadas). 

6 Entrega de 19.986m³ de aterro. 
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TABELA 02: SANEAMENTO INTEGRADO DA BACIA DO TUCUNDUBA – GESTÃO SOCIAL 

ATIVIDADES REALIZADAS 

 

Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS): 

 Eixo Remoção e Reassentamento 
- Negociação de 67 famílias a serem retiradas na 2ª fase da obra. 
- Negociação de 13 famílias a serem desapropriadas em função da 3ª fase do projeto. 
- Remanejamento de 166 benfeitorias consideradas frentes de trabalho na 2ª fase da obra. 
- 34 famílias beneficiárias do Auxílio Moradia enquanto aguardam unidades habitacionais do 
Residencial Liberdade. 

 Eixo Participação Comunitária e Desenvolvimento Sócio Organizativo 
- 30 pessoas capacitadas em 01 Oficina de Música; 
- 02 Atividades de Torneio Desportivo realizadas, atingindo 80 pessoas; 
- 159 pessoas capacitadas em 03 oficinas de “Liderança como Instrumento de Mobilização e 
Organização Comunitária”; 
- 60 crianças em 02 Cursos Básicos de Reforço Escolar; 
- 01 Roda de Conversa sobre o “Estatuto do Idoso – Combate à Violência” atingindo 50 pessoas; 
- 02 Rodas de Conversa sobre a “Lei Maria da Penha” atingindo 79 pessoas; 
- 01 Roda de Conversa sobre “Novos Arranjos Familiares” atingindo 34 pessoas; 

 Eixo Mobilização e Comunicação 
- 460 pessoas atendidas no Plantão Social para orientar aos moradores sobre suas reais 
necessidades, ajudando-os a buscar soluções para os problemas apresentados. 
- Panfletos elaborados e entregues a comunidade para participação de Reunião Informativa; 
- 01 Atividade de Pesquisa junto aos moradores realizada. Objetivo: avaliar os impactos e o grau de 
satisfação em relação ao andamento da obra e quanto às ações e atividades implementadas; 
- 07 Reuniões realizadas. Objetivo: orientar de forma permanente a atuação dos membros da 
Comissão de Acompanhamento da Obra – CAO, para atuarem na resolução dos problemas e na 
mobilização dos moradores para participação efetiva no Projeto Social; 
- 01 Reunião Informativa sobre o andamento da obra e trabalho social, para público de 
aproximadamente 160 pessoas. 
- Reunião de monitoramento com a comunidade realizada. Objetivo: apresentar os resultados do 
Projeto, das atividades de desapropriações, do monitoramento e fiscalização, do PAQUIN, PTTS e 
engenharia, esclarecendo sobre os tipos de serviços executados, área de abrangência, prazos de 
conclusão e iniciação das negociações da 3ª etapa. 

 Eixo Educação, Macroação Educação Ambiental 
- 01 Campanha Ecológica de Arborização realizada, atingindo aproximadamente 142 pessoas; 
- 01 Roda de Conversa realizada sobre “Meio Ambiente e Representação Social”, atingindo 38 
pessoas; 
- 02 Rodas de Conversa realizada sobre “Doenças Causadas por Veiculação Hídrica”, atingindo 82 
pessoas; 
- 01 Roda de Conversa realizada sobre “Uso Adequado das Dependências Sanitárias”, atingindo 36 
pessoas; 
- 02 Rodas de Conversa realizada sobre “Doenças Endêmicas e Infecto Contagiosas”, atingindo 78 
pessoas; 
- 02 Rodas de Conversa realizada sobre “Higiene Pessoal e Social”, atingindo 80 pessoas; 
- 03 Rodas de Conversa realizada sobre “Consumo Consciente e Educação Ambiental”, atingindo 
147 pessoas; 
- 04 Rodas de Conversa realizada sobre “Água e Meio Ambiente”, atingindo 154 pessoas. 
- 02 Rodas de Conversa realizada sobre “Dependência Química”, atingindo 78 pessoas; 
- 01 Roda de Conversa realizada sobre “Sexualidade e Planejamento Familiar”, atingindo 45 
pessoas; 

 Eixo Empreendedorismo 
- Parceria estabelecida junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC para a 
realização dos cursos voltados a Capacitação Profissional e com os equipamentos comunitários 
existentes nos bairros – Escolas e igrejas; 
- 30 pessoas capacitadas em 01 turma do Curso de Informática Básica; 
- 20 pessoas capacitadas em 01 turma do Curso de Maquiagem Profissional. 
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Tendo em vista que esta é uma das ações governamentais mais complexas e 
importantes, tanto para melhoria da qualidade da vida das pessoas que moram na 
área de abrangência do projeto, quanto para melhoria dos índices de saneamento 
básico do Estado do Pará, diante dos produtos apresentados, para o ano de 2019 a 
SEDOP considera que o desempenho físico merece atenção e o financeiro está 
conforme o programado.  
 

2.2.2. AÇÃO 7567: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 REGIÃO DO ARAGUAIA 

No ano de 2019, a SEDOP assumiu o compromisso de executar a ação de 
Realização de Obras de Abastecimento de Água nos municípios de Água Azul do Norte 
e Rio Maria, reforçando desta forma o compromisso assumido na meta regional 
estabelecida para a Região do Araguaia.  

É importante esclarecer que os serviços de saneamento executados nos 
respectivos municípios são complementações necessárias para que o sistema de 
abastecimento de água já existente nos municípios, pudessem funcionar com 
eficiência e eficácia.  

Houve um equívoco conceitual no estabelecimento da meta regional elaborada 
no momento da construção do PPA 2016/2019 (2º semestre de 2015), onde o mais 
adequado seria o estabelecimento de uma meta para “complementar” o sistema de 
abastecimento de água nos municípios de Água Azul do Norte e Rio Maria, ao invés de 
construir. 

As obras executadas nos municípios são as seguintes: 

1. Água Azul do Norte: Perfuração de 2 poços com 90 metros e 8''cada, com 
capacidade para atender 750 pessoas; 

2. Rio Maria: Construção de 1 Reservatório Elevado de 300m³, com capacidade 
para atender 6.250 pessoas. 

No total, cerca de 7.000 pessoas da Região do Araguaia serão beneficiadas com a 
conclusão destas obras, lembrando que em Rio Maria a obra foi concluída em outubro 
de 2019 e que em Água Azul do Norte, a obra será concluída em dezembro de 2019. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado é a execução da ação no Município de 
Ourilândia do Norte que, embora não tenha sido contemplado nos instrumentos de 
planejamento do órgão por ser proveniente de emenda parlamentar, a SEDOP é 
responsável pela execução financeira através de destaque orçamentário.  

Com a conclusão da obra de Microssistema de Abastecimento de Água prevista 
para dezembro de 2019, cerca de 1.500 pessoas serão beneficiadas, contribuindo 
significativamente para a melhoria dos índices de abastecimento de água na Região do 
Araguaia. 

Com relação ao desempenho financeiro, foram executados cerca de 25% do 
valor programado para atender a região durante o ano de 2019, correspondendo a um 
valor de R$ 33.026,9410 que foram destinados a diárias para fiscalização das obras e ao 
repasse financeiro para a Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte para execução 
da obra.  
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O percentual de 25% de execução financeira é justificado devido a obra do 
município de Rio Maria ter tido sua execução financeira finalizada anteriormente, 
restando para o ano de 2019 apenas execução física sob a responsabilidade da 
prefeitura, fato este também pertinente ao município de Água Azul do Norte. 

Finalizando, a SEDOP considera que para a Região do Araguaia, a ação de 
Realização de Obras de Abastecimento de Água teve o desempenho Conforme o 
Programado, uma vez que os municípios que compõem a meta regional terão o 
produto alcançado até dezembro de 2019. 

 
 REGIÃO DO BAIXO AMAZONAS 

Na Região do Baixo Amazonas, dos treze municípios que compõem a região, a 
SEDOP executa obras de abastecimento de água em cinco municípios, o que 
corresponde ao alcance de 38,46% da região.  

No total, são oito obras em desenvolvimento na Região do Baixo Amazonas, uma 
vez que, só no Município de Santarém são executadas quatro obras. Os municípios 
atendidos com os respectivos número de obras são: 

1. Almeirim: 1 obra – Sistema de Abastecimento de Água; 
2. Faro: 1 obra – Sistema de Abastecimento de Água; 
3. Óbidos: 1 obra – Sistema de Abastecimento de Água; 
4. Prainha: 1 obra – Sistema de Abastecimento de Água; 
5. Santarém: 4 obras – Microssistemas de Abastecimento de Água. 

Com relação ao desempenho físico da ação e, consequentemente ao 
atingimento da meta regionalizada “Construir um sistema de abastecimento de água 
nos municípios de Almeirim, Óbidos, Prainha e Santarém”, no decorrer do ano de 2019, 
a SEDOP concluiu dois Microssistemas de Abastecimento da Água no Município de 
Santarém, beneficiando 375 (trezentos e setenta e cinco) pessoas e pretende concluir 
até julho de 2020, um Sistema de Abastecimento de Água no Município de Almeirim o 
qual tem capacidade para atender 29.984 (vinte e nove mil novecentos e oitenta e 
quatro) pessoas. 

Do orçamento planejado para atender esta ação na Região do Baixo Amazonas 
no exercício de 2019, foram investidos R$ 1.681.304,1711, cerca de R$ 379.663,17 além 
do programado. Esta situação é justificada devido o compromisso assumido pela atual 
gestão da SEDOP em finalizar as obras de Sistema de Abastecimento de Água oriundas 
do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, financiadas pela Fundação Nacional 
de Saúde – FUNASA com recurso do Tesouro – Fonte 0101. 

Neste sentido, espera-se que as obras de saneamento básico que estão sendo 
executadas nos municípios de Almeirim, Faro, Óbidos e Prainha, cujo a fonte de 
recurso é a FUNASA, sejam todas concluídas no ano de 2020 beneficiando cerca de 
44.596 pessoas e contribuindo para a melhoria dos índices de saneamento básico na 
Região do baixo Amazonas. 
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 REGIÃO DO CARAJÁS 

No PPA 2016/2019, a SEDOP concentrou sua atuação em apenas dois municípios 
da Região do Carajás: Palestina do Pará e Piçarra, os quais são os mesmos que fazem 
parte da Meta Regionalizada. 

O município de Piçarra foi beneficiado com Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC para execução de obra de Sistema de Abastecimento de Água com 
recurso financiado pela FUNASA. 

Ocorre que, no decorrer da execução das obras, várias condicionantes 
dificultaram não só a execução das obras, como até mesmo o início de algumas, dentre 
as quais destacamos a obra que contemplaria o município de Piçarra. 

O motivo da obra não ter sido iniciada foi que, após celebrado o Termo de 
Compromisso denominado PAC 1 com a FUNASA e formalizado o contrato para 
execução da obra, os técnicos responsáveis pela elaboração do projeto atestaram 
inviabilidade de execução, ocasionando desta forma o cancelamento da obra de 
Sistema de Abastecimento de Água no município de Piçarra. 

Quanto ao município de Palestina do Pará, está sendo executado uma obra de 
sistema de abastecimento de água com recursos oriundo do Tesouro Estadual, 
entretanto, desde quando foi iniciada, com o ritmo de execução física e financeira 
abaixo do planejado.  

No segundo semestre de 2019, a SEDOP assumiu o compromisso de retomar a 
obra no município de Palestina do Pará, a qual quando concluída, terá capacidade de 
atendimento para 250 pessoas.  

Infelizmente, estes dois cenários apresentados, contribuíram para que o 
desempenho físico e financeiro da ação de Realização de Obras de Abastecimento de 
Água na Região do Carajás ficasse Abaixo do Esperado. 

 
 REGIÃO DO GUAJARÁ 

Em 2019, a SEDOP desenvolveu dentro da ação de Realização de Obras de 
Abastecimento de Água, a continuidade da “Construção de Sistema de Abastecimento 
de Água - Ampliação do 4º Setor” e “Serviços De Rede de Água, Drenagem e Esgoto na 
Vila Goreti – Bairro do Guamá” para o Município de Belém. 

A obra “Construção de Sistema de Abastecimento de Água - Ampliação do 4º 
Setor”, que é financiada com recurso da Caixa Econômica Federal – CEF, durante o ano 
de 2018 passou por uma reprogramação e redução de metas. Estes fatos, além de 
impactar diretamente no ritmo de execução da obra, ocasionou para o ano de 2019 
um novo processo licitatório.  

Em contrapartida, a obra “Serviços De Rede de Água, Drenagem e Esgoto na Vila 
Goreti – Bairro do Guamá” foi concluída em novembro de 2018, com capacidade de 
atendimento para 75 pessoas, contribuindo desta maneira para o alcance da meta 
regional estabelecida para Região do Guajará. 

Com relação a execução financeira, o montante de R$ 2.219.464,1912 
ultrapassado é justificado pelo pagamento do Contrato que a SEDOP tem com a 

                                                           
12

 FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 05/12/2019. 



19 
 

Empresa que presta serviços técnicos de Consultoria e Assessoria Técnica para 
Gerenciamento, Supervisão, Fiscalização e Acompanhamento de Ações, Contratos e 
Obras sob a responsabilidade da SEDOP. Este pagamento está programado para ser 
atendido por esta ação, na natureza de despesa 449035 – Serviços de Consultoria por 
ser considerado uma despesa necessária para a realização das obras de saneamento 
básico. 

Por fim, ressaltamos que todas as condicionantes relatadas anteriormente, 
acabaram por influenciar na não obtenção do produto para o ano de 2019 e, 
consequentemente, no baixo desempenho físico da ação. 

 
 REGIÃO DO GUAMÁ 

Na Região do Guamá, a SEDOP está presente em seis municípios com execução 
de obras de abastecimento de água. São eles: São Caetano de Odivelas, São Francisco 
do Pará, Maracanã, Santo Antônio do Tauá, São Domingos do Capim e Vigia. 

Com exceção de São Domingos do Capim onde a fonte de recurso é proveniente 
do Tesouro e cuja obra de “Construção de um Poço Profundo na Comunidade São 
Pedro” foi concluída no ano de 2016, beneficiando cerca de 1.000 pessoas, nos demais 
municípios, as obras de abastecimento de água são executadas através de convênio 
celebrado entre o Governo do Estado e a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA. 

É importante ressaltar que, uma das metas estabelecidas pela SEDOP para o ano 
de 2019, foi priorizar todas as tratativas possíveis para solucionar os problemas que 
impedem a conclusão destas obras nos referidos municípios, sejam eles de ordem 
técnica, documental ou financeira. 

Foi com foco neste compromisso que no ano de 2019, a SEDOP finalmente pode 
concluir a obra de Sistema de Abastecimento de Água do Município de Vigia, a qual 
tem capacidade para atender 11.000 pessoas.  

Buscando alcançar a meta estabelecida, foram investidos até o momento cerca 
de R$ 1.104.047,2413, o que corresponde a 45% do orçamento programado para 
atender a Região do Guamá durante o ano de 2019. Com relação ao desempenho físico 
e financeiro no Munícipio de São Caetano de Odivelas da obra de Sistema de 
Abastecimento de Água, permite que a SEDOP considere que o desempenho financeiro 
desta ação na região esteja Conforme Programado. 

Com relação ao desempenho físico, por mais que os esforços da SEDOP durante 
o ano de 2019 tenham tidos resultados significativos, a não obtenção das metas 
regionalizadas contribui para que o desempenho físico desta ação na Região de 
Integração do Guamá seja classificado com abaixo do esperado. 

Previsão de conclusão da obra de Sistema de Abastecimento de Água executada 
no município de São Caetano de Odivelas será para julho de 2020.  

Nos demais municípios, destacamos que a SEDOP está ciente da situação de cada 
Termo de Compromisso – TC/PAC junto a FUNASA e segue com todo empenho para 
finalizar as obras, demonstrando, não só a população destes municípios mas a 
população do Estado do Pará, o compromisso e a responsabilidade da atual gestão em 
oferecer a população o acesso a água de qualidade. 
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 REGIÃO DO LAGO DE TUCURUÍ 

Dos sete municípios que fazem parte da Região de Integração do Lago de 
Tucuruí, a SEDOP desenvolve a ação de Realização de Obras de Abastecimento de Água 
em três deles – Breu Branco, Goianésia do Pará e Jacundá – o que possibilita o alcance 
de 42,85% da Região de Integração. 

Embora a ação seja realizada em três municípios, a SEDOP executa o 
quantitativo de cinco obras na região. São elas: 

 Município de Breu Branco: 01 obra 
1. Construção de um Sistema de Abastecimento de Água – FUNASA; 

 Município de Goianésia do Pará: 01 obra 
1. Construção de um Sistema de Abastecimento de Água – FUNASA; 

 Município de Jacundá: 03 obras 
1. Construção de um Sistema de Abastecimento de Água – FUNASA; 
2. Construção de um poço artesiano no Bairro Aparecida – Tesouro; 
3. Construção de um poço artesiano no Bairro Novo Horizonte – Tesouro; 

Das obras executadas pela fonte de recurso do Tesouro (construção de poços) 
no Município de Jacundá, a que se refere ao Bairro Novo Horizonte foi concluída em 
2018 e tem capacidade para atender cerca de 2.000 pessoas. Já a obra que está sendo 
executada no Bairro Aparecida, tem conclusão prevista para julho de 2020, também 
tendo capacidade para atender 2.000 pessoas. 

Com relação as obras que possuem convênio com a FUNASA, com exceção da 
obra do município de Jacundá, que está sendo executada pela prefeitura, as obras dos 
municípios de Breu Branco e Goianésia do Pará encontram-se paralisadas, devido a 
necessidade de iniciar um novo processo licitatório.  

Com relação ao desempenho físico e financeiro, os fatos relatados acima foram 
cruciais para que a ação tivesse um baixo desempenho na região do Lago de Tucuruí 
durante o ano de 2019 e, consequentemente, não atingisse a meta regionalizada 
estabelecida para a região.  

 
 REGIÃO DO MARAJÓ 

Com maior índice de pobreza (57%) do Estado do Pará, o Marajó é uma das 
regiões em que o Governo do Estado tem empreendido esforços para mudar a 
realidade da população que ali reside. 

Atentando para este compromisso, em 2019 a SEDOP incluiu no seu 
planejamento o atendimento de nove municípios da região do Marajó com obras de 
abastecimento de água: Afuá, Anajás, Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Curralinho, 
Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista, Melgaço e Chaves; 

Ressaltamos que dos nove municípios contemplados, apenas Melgaço e Chaves 
tiveram a execução de suas obras financiadas pelo Tesouro. Os demais, fazem parte da 
relação de municípios contemplados pelos Termos de Compromissos (PAC 1 e PAC 2) 
firmados com a FUNASA, os quais, segundo a conclusão do levantamento sobre a 
situação das obras financiadas com este recurso, foram identificados com problemas 
na execução física. 
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Com relação a meta regionalizada, no PPA 2016/2019 foram estabelecidos três 
metas distintas para a Região do Marajó. São elas: 

 Meta 01: Ampliar o sistema de abastecimento de água nos municípios de Afuá, 
Anajás, Cachoeira do Arari e Ponta de Pedras. 

 Meta 02: Construir um sistema de abastecimento de água nos municípios de 
Afuá, Anajás, Chaves, Curralinho, Melgaço, Ponta de Pedras, Santa Cruz do 
Arari e São Sebastião da Boa Vista. 

 Meta 03: Melhorar o sistema de abastecimento de água nos municípios de 
Anajás e Cachoeira do Arari. 

Entretanto, na prática, a aplicabilidade destas metas mostraram-se pouco 
eficientes uma vez que não se pôde mensurar a diferença entre elas e onde na maioria 
das vezes, as obras são complementação do sistema de abastecimento de água 
existente no município.  

Exemplo disso é o município de Chaves, onde ao invés de construir um sistema 
de abastecimento de água, foi executado apenas um poço como complementação 
necessária para que o sistema de abastecimento de água, pudessem funcionar com 
eficiência e eficácia. 

Nos casos de Afuá, Anajás, Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Santa Cruz do 
Arari e São Sebastião da Boa Vista, o objeto é a Implantação de um Sistema de 
Abastecimento de Água. Para o Município de Melgaço, o objeto é a Construção de 
Microssistema de Abastecimento de Água e no caso do Município de Curralinho o 
objeto é a Implantação de uma rede de distribuição.  

Os Municípios de Melgaço e Chaves, tiveram suas obras concluídas em 2016 
atendendo 4097 pessoas. 

Com relação ao desempenho financeiro desta ação na Região do Marajó, do 
valor de R$ 3.218.885,0014 programado para o ano de 2019, foram utilizados R$ 
198.751,87 o que corresponde a 6% do orçamento planejado.  

Com este cenário, é necessário esclarecer que, a maioria dos municípios 
atendidos pela SEDOP nesta região tem suas obras executadas através do 
financiamento com a FUNASA, e, conforme levantamento realizado pela equipe 
técnica responsável pela análise das obras atendidas com recurso da FUNASA, os 
referidos municípios apresentaram pendências de natureza física (problemas na 
execução) e/ou documentais. 

O princípio adotado pela atual gestão de regularizar todas as pendências 
identificadas nas referidas obras, fez com que durante o ano de 2019 a SEDOP 
concentrasse seus esforços na resolução de todos os problemas para que, 
posteriormente, houvesse continuidade na execução, tanto física quanto financeira, 
das referidas obras.  

Seguindo esta premissa, apenas no segundo semestre houve movimentação 
financeira para dois municípios da região: Curralinho e Afuá, justificando desta forma o 
baixo desempenho financeiro desta ação no exercício de 2019. 
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 REGIÃO DO RIO CAETÉ 

Na Região do Rio Caeté, dos quinze municípios que compõem a região, a SEDOP 
executa obras de abastecimento de água em quatro municípios, o que corresponde ao 
alcance de 33 % da região. Os municípios atendidos por esta ação com os respectivos 
número de obras são: 

1. Primavera: 1 obra – Sistema de Abastecimento de Água; 
2. Quatipuru: 1 obra – Sistema de Abastecimento de Água; 
3. Salinas: 1 obra – Sistema de Abastecimento de Água; 
4. Tracuateua: 1 obra – Sistema de Abastecimento de Água; 

Os municípios de Primavera, Quatipuru e Tracuateua foram beneficiado com 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC para execução de obra de Sistema de 
Abastecimento de Água com recurso financiado pela FUNASA. O município de Salinas 
faz parte do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA) 
com fonte de recurso da Caixa econômica. 

Com relação a meta regionalizada, embora a maioria dos municípios estejam 
com suas obras em execução e a obra de Bragança tenha sido concluída em 2016, com 
capacidade de atendimento para 84.074 pessoas, a SEDOP não conseguiu cumprir a 
meta estabelecida para os quatro anos do PPA 2016/2019.  

Quanto a execução financeira, no decorrer do ano de 2019, foram investidos 
cerca de R$ 672.004,6415 na execução de obras e apoio técnico necessário ao 
desenvolvimento da ação de Realização de Obras de Abastecimento de Água na região. 
O referido valor corresponde a 29% do valor total programado para atender a Região 
do Rio Caeté durante o ano de 2019. 

Conforme já esclarecido em outras regiões, o baixo desempenho financeiro 
desta ação deve-se aos percalços encontrados na continuidade das obras financiadas 
com recurso da FUNASA, situação que se refere a três dos quatro municípios em que a 
SEDOP desenvolve esta ação na região. São eles: Primavera, Quatipuru e Tracuateua. 

Neste sentido, com a orientação de solucionar as pendências relacionadas as 
obras atendidas pela FUNASA para posterior continuidade, em 2019, a execução 
financeira teve uma movimentação aquém do programado. A execução financeira 
limitou-se ao atendimento das obras executadas nos Municípios de Primavera e 
Quatipuru. 

O primeiro valor empenhado nesta ação ocorreu apenas no final do 1º semestre 
para a obra em execução no Município de Primavera e somente no final do 2º 
semestre, houve empenho para obra em execução no Município de Tracuateua. 

Entretanto, apesar de todas as adversidades encontradas para a finalização 
destas obras, a SEDOP tem previsão para concluir ainda em 2019 a obra que está 
sendo realizada no Município de Primavera, a qual terá a capacidade para atender 
11.003 pessoas, contribuindo desta maneira para melhorar a qualidade de vida dos 
moradores deste município. 
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 REGIÃO DO RIO CAPIM 

No PPA 2016/2019, a SEDOP concentrou sua atuação em cinco municípios da 
Região do Rio Capim: Ourém, Aurora do Pará, Concórdia do Pará, Garrafão do Norte e 
Irituia são os mesmos que fazem parte da Meta Regionalizada o que corresponde ao 
alcance de 31 % da região. Os municípios atendidos com o respectivo número de obras 
são: 

1. Ourém: 1 obra – Sistema de Abastecimento de Água; 
2. Aurora do Pará: 1 obra – Sistema de Abastecimento de Água; 
3. Concórdia do Pará: 1 obra – Sistema de Abastecimento de Água; 
4. Garrafão do Norte: 1 obra – Sistema de Abastecimento de Água; 
5. Irituia :1 obra – Sistema de Abastecimento de Água; 

Os municípios de Ourém, Aurora do Pará, Concórdia do Pará, Garrafão do Norte 
e Irituia foram beneficiado com Programa de Aceleração do Crescimento – PAC para 
execução de obra de Sistema de Abastecimento de Água com recurso financiado pela 
FUNASA.  

É importante ressaltar que, uma das metas estabelecidas pela SEDOP para o ano 
de 2019, foi priorizar todas as tratativas possíveis para solucionar os problemas que 
impedem a conclusão destas obras nos referidos municípios, sejam eles de ordem 
técnica, documental ou financeira. 

Foi com foco neste compromisso que no ano de 2019, a SEDOP finalmente pôde 
concluir a obra de Sistema de Abastecimento de Água do Município de Concórdia do 
Pará, a qual tem capacidade para atender 18.639 pessoas. 

Quanto ao desempenho financeiro desta ação na Região do Rio Capim, em 2019 
houve um investimento de R$ 703.665,9616, cerca de 38% do valor programado para 
atender a região durante o ano de 2019. 

O valor executado é referente a liquidação de empenhos relacionados a obra de 
Sistema de Abastecimento de Água em realização no Município de Ourém e a 
realização do apoio técnico necessário para o desenvolvimento da ação de Realização 
de Obras de Abastecimento de Água na região. 

A inexistência de execução financeira em 2019 para os outros município, deve-se 
ao fato de que as obras existentes nos mesmos, são obras que possuem Termo de 
Compromisso celebrado com a FUNASA, e que, para terem continuidade nas suas 
execuções financeiras necessitam sanar pendências de ordem técnica e/ou 
documental. 

No entanto, mesmo com este cenário, a SEDOP não está medindo esforços para 
contribuir ainda mais na melhoria dos índices de saneamento básico da Região, com a 
expectativa de concluir a obra de Sistema de Abastecimento de Água no Município de 
Aurora do Pará julho de 2020, o qual terá capacidade para atender 1.500 pessoas com 
água de qualidade. 

 
 REGIÃO DO TAPAJÓS 

No PPA 2016/2019, a SEDOP concentrou sua atuação em dois municípios da 
Região do Tapajós, que são os mesmos que fazem parte da Meta Regionalizada e 
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correspondem ao alcance de 33 % da região. Os municípios atendidos com os 
respectivos número de obras são: 

1. Novo Progresso: 1 obra – Sistema de Abastecimento de Água; 
2. Jacareacanga: 1 obra – Sistema de Abastecimento de Água; 

Estes municípios foram beneficiados com Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) financiado pela FUNASA, para execução de obras de Sistema de 
Abastecimento de Água. Isto significa que, para que as referidas obras tenham a 
continuidade da execução física, todas as pendências de ordem técnica e/ou 
documental elencadas pela equipe responsável pelo levantamento da situação atual 
das obras da FUNASA, precisam ser solucionadas, o que não foi possível durante o ano 
de 2019, conferindo um desempenho físico abaixo do programado para esta ação na 
Região do Tapajós. 

Com relação ao desempenho financeiro, a Região do Tapajós é uma das regiões 
que tiveram um dos menores percentuais de execução. Do valor de R$ 357.391,0017 
programado no orçamento para atender esta região durante o ano de 2019, foram 
executados apenas R$ 369,76 para realização de apoio técnico (diárias, despesas com 
locomoção). 

O motivo para que esta região tenha tido o desempenho financeiro tão abaixo 
do esperado, está relacionado as problemáticas que envolvem as obras executadas 
com recursos provenientes da FUNASA. É importante ressaltar que a resolução destas 
pendências envolvem outros atores além da SEDOP e que muitas situações estão fora 
da governabilidade da mesma. 

Mais uma vez, ressaltamos o empenho da SEDOP durante o ano de 2019 para 
que tais pendências possam ser resolvidas e, finalmente, as obras possam seguir o 
cumprimento adequado do cronograma físico e financeiro, traduzindo-se na conclusão 
dos Sistemas de Abastecimento de Água e na melhoria da vida da população destes 
municípios. 

 

 REGIÃO DO TOCANTINS 

No PPA 2016/2019, a SEDOP concentrou sua atuação em três municípios da 
Região do Rio do Tocantins: Limoeiro do Ajuru, Oeiras do Pará e Tailandia são os 
mesmos que fazem parte da Meta Regionalizada o que corresponde ao alcance de 27 
% da região. Os municípios atendidos com o respectivo número de obras são: 

1. Limoeiro do Ajuru: 1 obra – Sistema de Abastecimento de Água; 
2. Oeiras do Pará: 1 obra – Sistema de Abastecimento de Água; 
3. Tailândia: 2 obras – Sistema de Abastecimento de Água; 

É importante ressaltar que, uma das metas estabelecidas pela SEDOP para o 
ano de 2019, foi priorizar todas as tratativas possíveis para solucionar os problemas 
que impedem a conclusão destas obras nos referidos municípios, sejam eles de ordem 
técnica, documental ou financeira. 

Quanto a execução financeira na Região do Tocantins, do valor de R$ 
2.955.506,0018 programado para ser executado durante o ano de 2019, houve apenas 
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movimentação orçamentária no valor de R$ 1.147,50 para a realização de serviços de 
apoio técnico (diárias, despesas com deslocamento), conferindo desta forma um baixo 
desempenho financeiro da ação na região. 

Este baixo desempenho, está atrelado a ausência de movimentação financeira 
para a execução das obras de sistema de abastecimento de água, planejadas para 
serem desenvolvidas na região do Tocantins durante o ano de 2019. Ocorre que as 
obras previstas, possuem Termo de Compromisso com a FUNASA – TC PAC e 
encontram-se com diversas pendências que precisam ser solucionadas para que, 
posteriormente, possam ter a execução física e financeira em conformidade com os 
cronogramas das obras. 

Mais uma vez, reforçando o que já foi dito em outras regiões de integração, o 
empenho da atual gestão foi para que, em 2019, todas as questões referentes as obras 
da FUNASA que estivessem sob a responsabilidade da SEDOP deveriam ser sanadas 
completamente para que as obras tivessem a continuidade. Este posicionamento 
reafirma o compromisso do Governo do Estado em promover a melhoria dos serviços 
de saneamento básico em todo o território paraense, com eficiência e eficácia. 

 

 REGIÃO DO XINGU 

No PPA 2016/2019, a SEDOP concentrou sua atuação em Três municípios da 
Região do Xingu: Placas, Senador José Porfírio, Anapu são os mesmos que fazem parte 
da Meta Regionalizada o que corresponde ao alcance de 20 % da região. 

Os municípios atendidos com o respectivo número de obras são: 

1. Placas: 2 obras – Sistema de Abastecimento de Água; 
2. Anapu: 1 obra – Microssistema de Abastecimento de Água; 
3. Senador José Porfírio: 1 obra – Sistema de Abastecimento de Água; 

Os municípios de Placas e Senador José Porfírio foram beneficiado com 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC para execução de obra de Sistema de 
Abastecimento de Água com recurso financiado pela FUNASA sendo em Placas duas 
obras uma PAC1 e outra PAC 2. 

É importante ressaltar que, uma das metas estabelecidas pela SEDOP para o 
ano de 2019, foi priorizar todas as tratativas possíveis para solucionar os problemas 
que impedem a conclusão destas obras nos referidos municípios, sejam eles de ordem 
técnica, documental ou financeira. 

Quanto a execução financeira, no decorrer do ano de 2019 foram investidos R$ 
736.959,4419 na Região do Xingu, ou seja, cerca de 61% do orçamento programado 
para atender a região. 

Deste total, 85,64% foram investidos na obra de sistema de abastecimento de 
água em execução no município de Placas e 14,36% na execução da obra de 
Microssistema de Abastecimento de Água no município de Anapu, o qual, é executado 
pela SEDOP através de destaque orçamentário. 

Com relação ao município de Placas, a referida obra é objeto do Termo de 
Compromisso – TC PAC 2 celebrado com a FUNASA e a partir do 2º semestre, com as 
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pendências regularizadas, a obra encontra-se em execução, inclusive, com conclusão 
prevista para julho de 2020 e beneficiando 6.700 pessoas. 

Com este cenário, embora a movimentação financeira nesta região tenha 
ocorrido apenas no segundo semestre, a regularização da execução das obras permite 
que a avaliação sobre o desempenho financeiro desta ação na Região do Xingu seja 
considerada Conforme o Programado. 

 

2.2.3. AÇÃO 7568: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

 REGIÃO DO LAGO DE TUCURUÍ 

Objetivando explicar o desempenho físico e financeiro da ação “Realização de 
Obras de Esgotamento Sanitário” e da meta regionalizada “Implantar um Sistema de 
Esgotamento Sanitário no Município de Jacundá” no exercício de 2019, para a Região 
do lago de Tucuruí, a SEDOP apresenta os seguintes esclarecimentos:  

1. No momento da elaboração do Orçamento Geral do Estado (OGE) para o ano 
de 2019 – momento que se inicia no final do 1º semestre de 2018 - a obra de 
sistema de esgotamento sanitário iniciada no Município de Jacundá, com 
recurso oriundo da FUNASA, encontrava-se com status de inadimplente 
junto ao órgão financiador e sem expectativa de que pudesse ser concluída, 
uma vez que a FUNASA estava pleiteando a devolução do recurso.  

2. Neste período, a SEDOP ainda estava iniciando levantamento detalhado da 
situação atual de todas as obras executadas com recurso da FUNASA, o que 
inclui a obra de esgotamento sanitário no município de Jacundá. 

3. Frente ao cenário estabelecido pela FUNASA para devolução de recursos e 
sem um posicionamento diferenciado pelos gestores da época, a referida 
obra acabou por não entrar no planejamento orçamentário para o ano de 
2019. 

4. Em 2019, de posse das informações obtidas e analisadas, a equipe técnica da 
área de engenharia da SEDOP submeteu o relatório consolidado das obras 
financiadas pela FUNASA a gestão superior da SEDOP para as devidas 
tomadas de decisão. 

5. Com relação a obra do município de Jacundá, ficou definido a continuidade 
da mesma pela prefeitura, tendo em vista que houve repasse do recurso 
total para a mesma. 

A partir do posicionamento de que a prefeitura será órgão responsável pela 
conclusão da obra de esgotamento sanitário no Município de Jacundá, a obra que tem 
previsão para ser concluída em dezembro de 2020, já consta no Orçamento Geral do 
Estado (OGE) para o ano de 2020. 

Neste sentido, prestados os devidos esclarecimentos, a SEDOP anseia através 
deles justificar o status de “Abaixo do Esperado” para o desempenho físico e financeiro 
da ação de Realização de Obras de Esgotamento Sanitário na Região do Lago de 
Tucuruí. 
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 REGIÃO DO RIO CAPIM 

No ano de 2019, para a Região do Rio Capim, a SEDOP programou atender com 
obras de sistema de esgotamento sanitário o Município de Capitão Poço, o qual 
também é município de atuação da meta estabelecida para a Região. 

A concentração da atuação da SEDOP no referido município, demostra o esforço 
da secretaria em alcançar a meta de “Implantar um sistema de esgotamento sanitário 
no município de Capitão Poço”. 

No entanto, é necessário destacar que, a obra possui contrato de repasse com 
Caixa Econômica Federal (PAC CEF) e assim como acontece com as obras que possuem 
financiamento com a FUNASA, a continuidade está diretamente vinculada a resolução 
de todas as pendências, que hoje impedem que a obra tenha a execução em 
conformidade com o cronograma físico e financeiro estabelecido. 

Esta situação contribuiu para que, durante o ano de 2019, tanto a ação de 
Realização de Obras de Esgotamento Sanitário quanto a Meta Regionalizada, tivessem 
o status de desempenho físico abaixo de esperado. 

Quanto ao desempenho financeiro, embora esta ação tenha recebido um aporte 
orçamentário de R$ 2.696.500,0020 para execução da obra de Sistema de Esgotamento 
Sanitário no Município de Capitão Poço, os entraves de ordem operacional que vem 
impedindo a execução da obra desde o início do processo (2007) ainda não foram 
solucionados.  

Todas as condicionantes acima relatadas, acabaram por impedir que esta ação 
tivesse a execução financeira de acordo com o planejado, conferindo desta forma para 
o ano de 2019 na Região do Rio Capim, o status de desempenho financeiro abaixo do 
esperado. 

Mais uma vez ressaltamos que, no exercício de 2019, a SEDOP buscou 
incansavelmente resolver as questões que estão na governabilidade de sua atuação, 
articulando com todos os atores envolvidos no processo com o objetivo de buscar 
soluções que possam dar maior celeridade nas propostas de resoluções para, enfim, 
dar continuidade a obra de esgotamento sanitário no Município de Capitão Poço. 

 

2.2.4. AÇÃO 7569: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL 

 REGIÃO DO MARAJÓ 

Para o ano de 2019, foi previsto a execução da ação de Realização de Obras de 
Drenagem Superficial no Município de Anajás, mesmo município estabelecido para a 
meta regionalizada “Implantar um Sistema de Drenagem Superficial no município de 
Anajás”.  

No intuito de esclarecer o desempenho físico e financeiro desta ação durante o 
ano de 2019 na Região do Marajó, a SEDOP apresenta as seguintes considerações: 

 Com relação a Meta Regionalizada: 
- Obra concluída em 2016 com 4,302 km de drenagem superficial 
implantadas no município de Anajás. Esta situação confere a SEDOP o status 
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de finalizado, significando desta forma que a meta regionalizada 
estabelecida para o PPA 2016/2019 foi alcançada. 
 

 Com relação ao desempenho físico e financeiro: 
- Embora a obra tenha sido concluída em 2016, a SEDOP na gestão passada, 
tinha a expectativa de captar recursos para ampliar esta ação no município. 
Este posicionamento fez com que a referida ação fosse programada com 
metas físicas e financeiras para todos os anos do PPA vigente, porém, esta 
situação além de não se concretizar, acarretou para a SEDOP o status de 
abaixo do esperado para o desempenho desta ação na Região do Marajó. 
-  Ciente desta situação e com o entendimento de que a drenagem 
superficial já é contemplada na ação 7536.Pavimentação, recuperação e 
Drenagem de Vias Urbanas, a atual gestão não viu motivos para continuar 
mantendo a Ação 7569. Realização de Obras de Drenagem Superficial no PPA 
da SEDOP, solicitando portanto a exclusão da mesma para o PPA 2020/2023.  

Frente a estes esclarecimentos, a SEDOP pretende justificar o baixo desempenho 
físico e financeiro da ação de Realização de Obras de Drenagem Superficial na Região 
do Marajó. 

 

2.2.5. AÇÃO 8592: APOIO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA 

POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 REGIÃO DO ARAGUAIA 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2019 de apoio o município de Rio Maria 
na concepção do plano municipal de Saneamento Básico nos 4 eixos (água, esgoto, 
drenagem e resíduos sólidos) perante o PLANSAB é realizado por meio da ação “Apoio 
aos Instrumentos da Política estadual de Saneamento Básico” visando fortalecer e 
capacitar o Município, para obtenção de recursos de programas de Saneamento e 
Resíduos Sólidos em níveis federal e estadual. 

As ações de Apoio Técnico no município RIO MARIA foram iniciadas no ano de 
2012 através do convênio FUNASA - SEDOP nº 118/2012 com objetivos de elaborar as 
peças técnicas que possibilitem a formulação do instrumento de gestão municipal – 
Plano de Municipal de Saneamento Básico - PMSB.  

Considerando o Decreto Federal nº 9.254/2017 de 29 de dezembro de 2017, que 
define o prazo limite para os municípios elaborarem seus planos locais de saneamento 
até 31 de dezembro de 2019, e ainda, a Portaria FUNASA nº 4.749 de 31 de maio de 
2019 que dispõe sobre encerramento do referido convênio, afetando diretamente a 
população do município ao acesso universal ao saneamento básico. 

Por conseguinte, no ano de 2019, houve um esforça maior para justificar os 
entraves do município para a elaboração do Plano e as consequências do 
cancelamento do convênio supracitado com a FUNASA. Por isso, as ações da SEDOP só 
foram retomadas após parecer favorável da FUNASA quanto a o prosseguimento das 
ações previstas no convênio. 

A gestão atual recebeu a demando do município de Redenção para Elaboração 
do Plano de Saneamento Básico Municipal, as atividades tiveram início com a 
assinatura do Termo de cooperação nº 27/2019, com o objetivo acompanhar, orientar 
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e fiscalizar a elaboração dos produtos referentes ao Plano municipal de Saneamento 
Básico do município.  

Ação avançou 10% das atividades com a orientação/capacitação para a formação 
do grupo de trabalho e levantamentos preliminares para formulação do diagnóstico 
municipal. 

Com relação ao desempenho físico, foram realizadas 10% das atividades prevista 
de orientações técnica e análises de produtos elaborados. Quanto ao desempenho 
financeiro, foram executados 82% superior ao valor programado para atender a região 
durante o ano de 2019, correspondendo a um valor de R$ 1.822,50, em função da 
inclusão do município de Redenção, esses recursos foram destinados ao apoio técnico.  

Finalizando, a SEDOP considera que para a Região do Araguaia, a ação Apoio aos 
Instrumentos da Política Estadual de Saneamento Básico, teve o desempenho Abaixo 
do Esperado, uma vez que não foi possível alcançar os produtos até dezembro de 2019, 
pelos motivos já demonstrados acima. Vale ressaltar, que o bom desempenho dessa 
ação fogem da governabilidade dessa SEDOP. 

 

 REGIÃO DO BAIXO AMAZONAS 

Na Região do Baixo Amazonas, a SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2019 
com os municípios de Alenquer e Oriximiná. Porém, conforme diretrizes do governo 
atual foram inseridos mais quatro municípios: Juruti, Prainha, Monte Alegre e Curuá, 
na ação de Apoio aos Instrumentos da Política Estadual de Saneamento Básico, 
totalizando seis municípios atendido, o que corresponde ao alcance de 46% da região. 

Na ação “Apoio aos Instrumentos da Política estadual de Saneamento Básico” o 
produto são os Planos Municipais de Saneamento Básico - PLANSAB, que abrange os 4 
eixos do saneamento (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos) e o objetivo e 
fortalecer e capacitar o município, para obtenção de recursos de programas de 
Saneamento e Resíduos Sólidos em níveis federal e estadual. 

Em 2019 a SEDOP retomou as ações de acompanhamento técnico para a 
Elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, no município de 
Alenquer, através do convênio nº 005/2016. Ocorreu reunião na SEDOP no dia 
07/06/2019 com técnicos do município, para entrega de documentos e material 
técnico do PGIRS, na ocasião, foram analisadas as ações de implementação da Coleta 
Seletiva, esta ação corresponde a 50% das atividades para a conclusão do Plano.  

No município de Juruti a SEDOP iniciou as atividades após assinatura de Termo 
de Cooperação Técnica nº 10/2019, publicado em 04 de Novembro de 2019 DOU nº 
34.026, para a Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, o objetivo do 
Termo de Cooperação e realizar o acompanhamento e orientações técnicas durante as 
fases de elaboração do Plano. 

Quanto ao desempenho da meta física as atividades já foram iniciadas com 
formação do grupo de trabalho com decreto municipal definindo os integrantes, 
levantamentos preliminares para formulação do diagnóstico municipal, o que 
representa 10% dos trabalhos.  

O município de Oriximiná foi dado Continuidade nas ações previstas no Convênio 
nº 47/2018 que prevê a implementação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos através da implementação do sistema de gestão de resíduos sólidos municipal. 
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A SEDOP em 2019 procedeu a análise de produtos entregues e oficio nº 78/2019 
recebido solicitando representante para compor o grupo de trabalho para 
implementação do programa “Orixi sustentável”. 

Quanto a desempenho da meta física as atividades já avançou em 70% das ações 
para a implementação do sistema de resíduos sólidos urbanos. 

No município de Prainha, iniciou as atividades com a assinatura Termo de 
Cooperação Técnica nº 24/2019 para a Elaboração do Plano de Saneamento Municipal, 
realizada no período de 02 a 06/12/2019, com o objetivo de prestar   assistência 
técnica e orientações as técnicos municipais em fases da elaboração do plano.  

Quanto ao desempenho da meta física as atividades avançaram em 10%, como a 
formação do grupo de trabalho com decreto municipal definindo os integrantes, 
levantamentos preliminares para formulação do diagnóstico municipal, auxílio à 
equipe técnica nos levantamentos e pesquisas para obtenção de dados primários. 

No município de Monte Alegre iniciou as atividades para a elaboração do Plano 
Municipal de Saneamento Básico como a assinatura do Termo de Cooperação Técnica 
nº 31/2019, publicado no DOU 34.044 de 27de novembro de 2019, o objetivo e prestar 
assistência técnica e capacitação em todas as etapas da elaboração do plano de 
Saneamento. 

Quanto ao desempenho da meta física, as atividades avançaram em 10%, como a 
formação do grupo de trabalho, apresentação da metodologia para formulação do 
diagnóstico municipal, auxílio à equipe técnica nos levantamentos e pesquisas para 
obtenção de dados primários. 

No município de Curuá iniciou as atividades para a elaboração do Plano 
Municipal de Saneamento Básico como a assinatura do Termo de Cooperação Técnica 
nº 33/2019 entre a prefeitura municipal e a SEDOP visando o apoio técnico, no período 
de 26 a 29/11/2019 para, o objetivo e prestar assistência técnica e capacitação em 
todas as etapas da elaboração do plano de Saneamento. 

Quanto ao desempenho da meta física, as atividades avançaram em 10%, como a 
formação do grupo de trabalho, apresentação da metodologia para formulação do 
diagnóstico municipal, auxílio à equipe técnica nos levantamentos e pesquisas para 
obtenção de dados primários. 

Com relação ao desempenho financeiro, foram executados cerca de 26,82% 
superior ao valor de R$ 2.000,00 programado para atender a região durante o ano de 
2019, para realização de serviços de apoio técnico. 

Finalizando, a SEDOP considera que para a Região do Baixo Amazonas, a ação de 
Apoio na Implementação dos Instrumentos da Política Estadual de Saneamento Básico 
desempenho Conforme o Programado, uma vez que foi possível alcançar os produtos 
até dezembro de 2019. 

 

 REGIÃO DO GUAMÁ 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2019 no apoio ao município de 
Castanhal na concepção do Plano Municipal de Saneamento Básico nos 4 eixos (água, 
esgoto, drenagem e resíduos sólidos) perante o PLANSAB e realizado por meio da ação 
“Apoio aos Instrumentos da Política estadual de Saneamento Básico”, através das 
ações subsidiadas pela Confederação Andina de Fomento – CAF, visando fortalecer e 
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capacitar o município, para obtenção de recursos de programas de Saneamento e 
Resíduos Sólidos em níveis federal e estadual. 

No ano 2019, a SEDOP desenvolveu a ação para a implementação de um aterro 
sanitário regionalizado no município de Castanhal, galpões de triagem, planos de 
saneamento básico e gestão de resíduos sólidos nos municípios de Castanhal, 
Inhangapi, Santa Maria do Pará, Santa Izabel do Pará, São Francisco do Pará. O objetivo 
destas ações é a melhoria estrutural do saneamento básico e formulação de 
instrumentos de gestão municipal. 

Quanto ao desempenho da meta física as ações encontra-se em fase de 
execução com as seguintes etapas: 

1. Elaboração de planos municipais de saneamento básico e resíduos 
sólidos, nos município de Castanhal, Inhangapi, Santa Maria do Pará, Santa Izabel 
do Para e São Francisco do Pará, data prevista para início das atividades em 
Março de 2020. 
2. Termo de Referência do processo licitatório para contratação de 
empresas especializadas para a elaboração dos Estudos Ambientais, Estudo de 
Impacto Ambiental - EIA, bem como do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 
Gestão de Aterros, dentre outros, já foi encaminhado ao banco (CAF) para 
analise, e a data prevista para início das atividades em Março de 2020. 
3. O processo de elaboração de projeto para construção do aterro 
sanitário regionalizado, bem como execução do projeto de pequenos centros de 
triagem para os municípios de Inhangapi, Santa Maria do Pará, São Francisco do 
Pará, Santa Izabel do Pará, a data prevista para início das atividades é em junho 
2020. 
4. Concluído no âmbito de 2019 a formalização e institucionalização do 
consórcio municipal com a aprovação em assembleia do regimento interno e a 
liberação do CNPJ. 
Com relação à execução financeira, não teve o desempenho conforme o 

programada. Foram executados cerca de R$ 665,63 do valor programado para atender 
a região, para realização de serviços de apoio técnico. Vale ressaltar, que tratativas 
para a formalização do consórcio são complexas, tento em vista, números de 
municípios envolvidos.  

Finalizando, a SEDOP destaca que, por mais que no decorrer do ano de 2019, na 
Região do Guamá, na ação 8592: Apoio na Implementação dos Instrumentos da 
Política Estadual de Saneamento Básico, apresente o desempenho Abaixo do Esperado, 
já ocorreram avanços nos maiores entraves para a finalização da ação. Ademais, o 
perfeito andamento da ação foge da governabilidade da SEDOP. 

 

 REGIÃO DO LAGO DE TUCURUÍ 

Inicialmente não havia previsão no PPA 2019 para a Região na ação “Apoio aos 
Instrumentos da Política estadual de Saneamento Básico” o produto são os Planos 
Municipais de Saneamento Básico - PLANSAB, que abrange os 4 eixos do saneamento 
(água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos) e o objetivo e fortalecer e capacitar o 
município, para obtenção de recursos de programas de Saneamento e Resíduos 
Sólidos em níveis federal e estadual. 

Contudo, a atual gestão acatou a demanda do Município de Tucuruí. Após, a 
SEDOP iniciou as tratativas, com a assinatura de Termo de Cooperação Técnica nº 
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30/2019, publicado no DOU nº 34.044 de 27 de Novembro de 2019, para a Elaboração 
do Plano Municipal de Saneamento Básico, e o objetivo do Termo de Cooperação é a 
realizar do acompanhamento e a orientações técnicas durante as fases de elaboração 
do Plano. 

Quanto ao desempenho da meta física, as atividades avançaram em 10%, com a 
formação do grupo de trabalho, publicação do decreto municipal definindo os 
integrantes, orientação para levantamentos preliminares que auxiliaram a formulação 
do diagnóstico municipal.  

Com relação ao desempenho financeiro, não foi previsto recursos financeira para 
atender essa região. Contudo, houve remanejamento de recurso na ordem de R$ 
1.780,35, que foram destinados ao apoio técnico.  

Finalizando, a SEDOP considera que para a Região do Lago de Tucurui, a ação 
8592: Apoio na Implementação dos Instrumentos da Política Estadual de Saneamento 
Básico o desempenho está Conforme o Programado, uma vez que foram alcançados os 
produtos até dezembro de 2019. 

 

 REGIÃO DO MARAJÓ 

A SEDOP assumiu o compromisso na PPA 2019 de apoiar os municípios de Afuá e 
Salvaterra na concepção do plano municipal de Saneamento Básico, nos 4 eixos (água, 
esgoto, drenagem e resíduos sólidos) perante o PLANSAB, realizado por meio da ação 
“Apoio aos Instrumentos da Política Estadual de Saneamento Básico” visando 
fortalecer e capacitar o Município,  para obtenção de recursos de programas de 
Saneamento e Resíduos Sólidos em níveis federal e estadual. 

Contudo, no ano de 2019 os municípios de Afuá e Salvaterra não demandaram 
ações de “Apoio aos Instrumentos da Política Estadual de Saneamento Básico”. Porém, 
o município de Afuá, recebeu repasse financeiro para construção de galpão de 
resíduos sólidos, na ordem de R$ 274.725,00. 

Em 2019, a SEDOP recebeu as demandas dos municípios de Gurupá, Portel, para 
a ação de “Apoio aos Instrumentos da Política Estadual de Saneamento Básico” para a 
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Com relação ao desempenho físico, foram realizadas 10% das atividades prevista 
de orientações técnica e análises de produtos elaborados, nos dois municípios. Quanto 
ao desempenho financeiro, foram executados 786,21% superior ao valor programado 
para atender a região durante o ano de 2019, correspondendo a um valor de R$ 
274.725,00, em função do repassa ao município de Afuá. 

Finalizando, a SEDOP considera que para a Região do Marajó, a ação 8592: Apoio 
na Implementação dos Instrumentos da Política Estadual de Saneamento Básico o 
desempenho está Conforme o Programado, uma vez que foram alcançados os 
produtos até dezembro de 2019. Vale ressaltar, que o bom desempenho dessa ação 
fogem da governabilidade dessa SEDOP. 

 

 REGIÃO DO RIO CAETÉ 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2019 de apoio aos municípios de 
Augusto Corrêa, Bragança, Capanema na concepção do plano municipal de 
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Saneamento Básico nos 4 eixos (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos) perante o 
PLANSAB por meio da ação “Apoio aos Instrumentos da Política estadual de 
Saneamento Básico” visando fortalecer e capacitar o Município, para obtenção de 
recursos de programas de Saneamento e Resíduos Sólidos em níveis Federal e 
Estadual. 

Contudo, no ano de 2019 os municípios de Augusto Corrêa, Bragança, Capanema 
não demandaram ações de “Apoio aos Instrumentos da Política Estadual de 
Saneamento Básico”.   

Finalizando, a SEDOP considera que para a Região do Rio Caeté, a ação Apoio aos 
Instrumentos da Política Estadual de Saneamento Básico, teve o Desempenho Abaixo 
do Esperado, uma vez que não houve execução física e financeira no ano de 2019. Vale 
ressaltar, que o bom desempenho dessa ação fogem da governabilidade dessa SEDOP. 

 

 REGIÃO DO RIO CAPIM 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2019 de apoio aos municípios de Abel 
Figueiredo, Aurora do Pará, Irituia, Rondon do Pará e Ulianópolis na concepção dos 
planos municipais de Saneamento Básico nos 4 eixos (água, esgoto, drenagem e 
resíduos sólidos) perante o PLANSAB é realizado por meio da ação “Apoio aos 
Instrumentos da Política estadual de Saneamento Básico” visando fortalecer e 
capacitar o Município,  para obtenção de recursos de programas de Saneamento e 
Resíduos Sólidos em níveis federal e estadual. 

Contudo, no ano de 2019 os municípios de Abel Figueiredo, Aurora do Pará e 
Irituia não demandaram ações de “Apoio aos Instrumentos da Política Estadual de 
Saneamento Básico”.  

A atual gestão recebeu demanda dos municípios de Bujarú, Portel, Concórdia do 
Pará, Tomé Açú para a ação de “Apoio aos Instrumentos da Política Estadual de 
Saneamento Básico” para a Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Quanto ao desempenho da meta física da ação encontra-se em fase de execução 
nos municípios com as seguintes etapas: 

  Município de Bujarú, as atividades avançaram em 10%, após a assinatura do 
Termo de Cooperação Técnica nº 14/2019 publicado no DOU nº 33.959 de 22 de 
Agosto de 2019, para a Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, já 
foram realizadas as orientações técnicas, verificação de produtos, capacitações 
ao grupo responsável pela elaboração do plano.  

  Os Municípios de Concórdia do Pará e Tomé-Açu, as atividades avançaram em 
10%, com assinatura do Protocolo de Intensões na formalização do Consócio 
Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – CIGERS, para 
estabelecer soluções e mecanismos de gestão e gerenciamento de resíduos 
sólidos nesses municípios. Os dois municípios já receberam a orientações iniciais 
e apresentação da metodologia para a elaboração dos planos de saneamento. 

 No Município de Ulianópolis as ações para a Elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico foram previstas no Convênio estabelecido entre FUNASA e 
SEDOP nº 89/2012 (SICONV N° 775130/2012).As ações foram retomadas em 
2019 com a elaboração de Termo de Referencia para o  processo licitatório, que 
tem por objetivo a contratação de empresa especializada para elaboração do 
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Plano municipal de Saneamento Básico e a previsão de início das atividades é em 
março de 2020. 

 No município de Rondon do Pará foi contemplado com duas ações; um é a 
Implementação do Sistema de Resíduos Sólidos, através do convênio 20/2018, 
que visa a elaboração e implementação do Sistema de Gestão Integrado de 
Resíduos Sólidos, e a outra, é Implementação de Centro de Triagem e Construção 
de Aterro Sanitário, com recurso financeiro oriundo do contrato de Fomento CAF 
Nº 010689.  Essas ações estão em execução, com a elaboração das peças 
técnicas com a equipe técnica municipal e a consultoria especializada, para 
processo licitatório, a contratação está prevista para março de 2020. 

Com relação ao desempenho financeiro, foram executados R$ 1.012,50 do valor 
programado para atender a região durante o ano de 2019, para realização de serviços 
de apoio técnico. 

Finalizando, a SEDOP considera que para a Região do Rio Capim, a ação de Apoio 
8592: Implementação dos Instrumentos da Política Estadual de Saneamento Básico o 
desempenho está Conforme o Programada, uma vez que foram alcançados os 
produtos até dezembro de 2019. 

 

 REGIÃO DO TAPAJÓS 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2019 no apoio ao município de Itaituba 
na concepção do Plano Municipal de Saneamento Básico nos 4 eixos (água, esgoto, 
drenagem e resíduos sólidos) perante o PLANSAB e realizado por meio da ação “Apoio 
aos Instrumentos da Política estadual de Saneamento Básico”, que visa a Implantação 
de um Aterro Municipal e um Centro de Triagem, financiados com recursos 
provenientes da Confederação Andina de Fomento – CAF.  

No ano 2019, a SEDOP desenvolve as ações para a elaboração do Instrumento de 
Gestão que compreende o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 
PMGIRS, previsto no convênio nº 43/2018. 

Quando ao cumprimento da meta física já avançou em 10%, foram realizadas 
orientações técnicas no que diz respeito à elaboração do plano municipal e analises de 
peças técnicas. Essas ações estão em execução no âmbito do município e a consultoria 
especializada, com levantamento das informações para subsidiar a elaboração do 
Termo de Referência para o processo licitatório, e a contratação está prevista para 
maio de 2020. 

Com relação ao desempenho financeiro, não houve execução do valor do valor 
programado para atender a região durante o ano de 2019. Tendo em vista que as 
reuniões como os técnicos municipais foram realizadas na sede da SEDOP e as peças 
técnicas enviado pelo correios e pela internet. 

Finalizando, a SEDOP considera que para a Região do Tapajós a ação de Apoio na 
Implementação dos Instrumentos da Política Estadual de Saneamento Básico o 
desempenho está Conforme o Programado, tendo em vista os avanças nas tratativas 
para o alcance do produto.  
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 REGIÃO DO TOCANTINS 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2019 de apoio aos municípios de 
Abaetetuba, Acará e Limoeiro do Ajuru na concepção dos planos municipais de 
Saneamento Básico nos 4 eixos (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos) perante o 
PLANSAB é realizado por meio da ação “Apoio aos Instrumentos da Política estadual de 
Saneamento Básico” visando fortalecer e capacitar o Município, para obtenção de 
recursos de programas de Saneamento e Resíduos Sólidos em níveis federal e 
estadual. 

Quanto ao desempenho da meta física as ações encontra-se em fase de 
execução nos municípios com as seguintes etapas: 

 Município de Limoeiro do Ajurú, as atividades avançaram em 10%, após a 
assinatura do Termo de Cooperação Técnica nº 05/2019 publicado no DOU nº 
33.911 de 04 de Julho de 2019, para a Elaboração do Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos, já foram realizadas as orientações técnicas, 
verificação de produtos, capacitações ao grupo responsável pela elaboração do 
plano.  

 O município de Abaetetuba no ano de 2019 não demandou ações de “Apoio 
aos Instrumentos da Política Estadual de Saneamento Básico”.  

 Os Municípios de Acará, Concórdia e Tomé-Açu, as atividades avançaram em 
10%, com assinatura do Protocolo de Intensões na formalização do Consócio 
Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – CIGERS, para 
estabelecer soluções e mecanismos de gestão e gerenciamento de resíduos 
sólidos nesses municípios. Os municípios já receberam a orientações iniciais e 
apresentação da metodologia para a elaboração dos planos de saneamento. 

Com relação ao desempenho financeiro, não houve execução do valor do valor 
programado para atender a região durante o ano de 2019. Tendo em vista que as 
reuniões como os técnicos municipais foram realizadas na sede da SEDOP e as peças 
técnicas enviado pelo correios e pela internet. 

Finalizando, a SEDOP considera que para a Região do Tocantins, a ação 8592: 
Apoio na Implementação dos Instrumentos da Política Estadual de Saneamento Básico 
o desempenho está Conforme o Programado, uma vez que foram alcançados os 
produtos até dezembro de 2019. 

 

 REGIÃO DO XINGU 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2019 no apoio aos municípios de Brasil 
Novo, Placas na concepção do Plano Municipal de Saneamento Básico nos 4 eixos 
(água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos) perante o PLANSAB e realizado por meio 
da ação “Apoio aos Instrumentos da Política estadual de Saneamento Básico”. No 
município de Brasil Novo está previsto um Centro de Triagem, financiados com 
recursos provenientes da Confederação Andina de Fomento – CAF.  

Quanto ao desempenho da meta física as ações encontram-se em fase de 
execução nos municípios com as seguintes etapas: 

 No município de Brasil Novo, as ações destinadas à implementação do Sistema 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, previsto no 
convênio n° 21/2018 encontram-se em fase de execução: O processo licitatório 
para contratação de empresa especializada para a elaboração do Plano de 
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Gestão integrada de Resíduos Sólidos e Plano Municipal de Saneamento Básico, a 
previsão para contratação é fevereiro de 2020, e a construção do centro de 
triagem o processo licitatório está concluído, valor do projeto R$ 1.313.715,64 e 
início da obra é imediato.   

 O município de Placas, as atividades foram 100% concluídas, no que se refere à 
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, firmado através do 
convênio n° 91/2012 entre SEDOP e FUNASA, que teve como empresa executora 
a B&B Engenharia Ltda. Está programada a entrega oficial do Plano Municipal de 
Saneamento básico, para o mês Janeiro 2020- CASA CIVIL/SEDOP. 

Com relação ao desempenho financeiro, no exercício de 2019 temos a informar 
que foram executados cerca de 30% do valor programado para atender a região, esse 
valor corresponde a R$ 169.357,64 do financeiro. 

Finalizando, a SEDOP considera que para a Região do Xingu a ação de Apoio na 
Implementação dos Instrumentos da Política Estadual de Saneamento Básico o 
desempenho está Conforme o Programado, uma vez que foram alcançados os 
produtos até dezembro de 2019. 
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III. PROGRAMA 

MOBILIDADE E 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

3.1. AVALIAÇÃO SETORIAL DO PROGRAMA 

3.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  

3.1.2. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 
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3.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

O Programa Mobilidade e Desenvolvimento Urbano traz em sua composição, a 
abordagem de dois temas de extrema relevância: Mobilidade Urbana e 
Desenvolvimento Urbano. Conceitualmente, os referidos temas podem assim ser 
definidos: 

- Mobilidade Urbana: é a forma e os meios utilizados pela população para se 
deslocar dentro do espaço urbano. 

- Desenvolvimento Urbana: é o ato de planejar o crescimento das cidades de 
forma a garantir o acesso seguro, justo e digno da 
população aos serviços urbanos, como mobilidade, 
infraestrutura, saúde, educação, qualidade ambiental, 
entre outros. 

O desenvolvimento de ações governamentais relacionadas a estes temas é 
intrínseco a missão institucional da SEDOP21, fundamentalmente, no que diz respeito a 
“propor e implementar a política de organização urbana e regional, [...] gerenciar a 
execução dos planos, programas e projetos dela decorrentes [...] em consonância com 
a Política Estadual de Desenvolvimento [...].” 

No Programa Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, cujo objetivo é 
“Proporcionar Acesso Amplo ao Espaço Urbano de Forma Segura, Socialmente Inclusiva 
e Sustentável”, das 08 ações governamentais que integram o programa, a SEDOP 
desenvolve 04 ações. São elas: 

1. Ação 7536. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas – 
Asfalto na Cidade; 

2. Ação 7608. Construção de Parques Urbanos; 
3. Ação 8462. Apoio Técnico-institucional para Elaboração dos Planos 

Municipais de Mobilidade Urbana e Planos Diretores Municipais - PROTURB; 
4. Ação 8463. Apoio às Ações do CONCIDADES. 

Com estas ações, a SEDOP tem a possibilidade de atuar nos diversos segmentos 
que envolvem o tema Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, contribuindo com o 
Governo do Estado, não apenas na execução de ações que promovam a melhoria da 
infraestrutura urbana (rede viária) mas, principalmente, no desenvolvimento de ações 
que impulsionem políticas públicas efetivas voltadas para a melhoria das condições de 
mobilidade e desenvolvimento urbano dos municípios paraenses.  

Para uma melhor percepção da abrangência destas ações no território paraense, 
a tabela abaixo consolida o alcance de cada ação por Região de Integração. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 LEI Nº 8.096 DE 1º DE JANEIRO DE 2015 
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Durante o ano de 2019, foram investidos R$ 31.194.086,5022 no 
desenvolvimento das ações do Programa Mobilidade e Desenvolvimento Urbano. Do 
referido valor, a ação que teve o maior desempenho físico e financeiro foi a 7536. 
Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas – Asfalto na Cidade. 

Com o objetivo de melhorar o sistema viário urbano dos municípios paraenses 
por meio de obras de pavimentação e urbanização, esta ação governamental 
executada pela SEDOP alcança as 12 Regiões de Integração e é a ação que tem o maior 
grau de abrangência entre os municípios do Estado do Pará. 

Ciente da complexidade que envolve a questão da mobilidade e 
desenvolvimento urbano, em 2019 o Governo do Estado do Pará firmou os seguintes 
contratos de empréstimo: 

 Contrato de financiamento com o Banco de Desenvolvimento da América 
Latina – Cooperação Andina de Fomento – CAF, o qual prevê aporte 
financeiro de US$ 25.093952,2223 para implementação de ações voltadas 
para o componente Mobilidade e Drenagem Urbana e componente 
Desenvolvimento Urbano – Planejamento; 

 Contrato de financiamento com o New Development Bank – NDB, o qual 
prevê aporte financeiro de US$ 62.375.00024 para implementação de ações 
voltadas para o componente Infraestrutura Urbana - Mobilidade; 

A chegada destes investimentos, possibilitará a SEDOP contribuir de maneira 
mais eficaz no combate dos principais desafios que o Governo do Estado enfrenta na 
busca de um sistema de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano mais adequado para a 
população paraense.  
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 SEPLAN – APRESENTAÇÃO WORKSHOP CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CAF/NDB – FEVEREIRO/2019 

NOME DA AÇÃO REGIÃO DE ABRANGÊNCIA 

1. Pavimentação, Recuperação e Drenagem 
de Vias Urbanas – Asfalto na Cidade. 

Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás, Guamá, 
Guajará, Lago de Tucuruí, Marajó, Rio Caeté, 

Rio Capim, Tocantins, Tapajós e Xingu 

2. Construção de Parques Urbanos. Guajará e Tapajós 

3. Apoio Técnico-institucional para 
Elaboração dos Planos Municipais de 
Mobilidade Urbana e Planos Diretores 
Municipais - PROTURB 

Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás, Guamá, 
Guajará, Marajó, Rio Caeté, Rio Capim, 

Tocantins, Tapajós e Xingu 

4. Apoio as Ações do CONCIDADES. Guajará 
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3.1.2. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 

AÇÃO 7536: PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS – 
ASFALTO NA CIDADE; 
Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS EM 2019: 02 OBRAS 
PESSOAS BENEFICIADAS: 2.833 PESSOAS. 
KM EXECUTADOS: 2,522 

 

# REGIÃO DO ARAGUAIA:  

 Obras concluídas:  

- Município Beneficiado: XINGUARA 

- Entrega Efetuada: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. 

- Benefício para Sociedade: 1059 pessoas beneficiadas. 

- Valor do Investimento: R$ 783.344,71 

- Km executados: 1,5 

 Obras em execução:  

- Município Beneficiado: RIO MARIA 

- Nº de Obras em execução: 04 

- Benefício para Sociedade: 16106 pessoas beneficiadas. 

- Valor do Investimento: R$ 6.410.237,21 

-Km executados: 1,200 

 

# REGIÃO DO GUAMÁ: 

 Obras em execução:  

- Município Beneficiado: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  

- Nº de Obras em execução: 03 

- Benefício para Sociedade: 7833 pessoas beneficiadas. 

- Valor do Investimento: R$ 7.324.691,76 

- Km executados: 1,00 

 

# REGIÃO DO GUAJARÁ: 

 Obras concluídas:  

- Município Beneficiado: ANANINDEUA 

- Entrega Efetuada: Drenagem superficial e pavimentação asfáltica de vias públicas 

- Benefício para Sociedade: 1774 pessoas beneficiadas. 

- Valor do Investimento: R$ 594.134,93 

- Km executados: 1,022 
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 Obras em execução: 

- Município Beneficiado: ANANINDEUA 

- Nº de Obras em execução: 13 

- Benefício para Sociedade: 122005 pessoas beneficiadas. 

- Valor do Investimento: R$ 46.912.655,22 

- Km executados: 18,106 

 Obras em execução: 

- Município Beneficiado: BELÉM  

- Nº de Obras em execução: 07 

- Benefício para Sociedade: 143132 pessoas beneficiadas. 

- Valor do Investimento: R$  

- Km executados: 25,192 

 

# REGIÃO LAGO DE TUCURUÍ 

 Obras em execução:  

- Município Beneficiado: BREU BRANCO 

- Nº de Obras em execução: 02 

- Benefício para Sociedade: 4102 pessoas beneficiadas. 

- Valor do Investimento: R$ 2.809.337,15 

- Km executados: 1,00 

 Obras em execução:  

- Município Beneficiado: TUCURUÍ 

- Nº de Obras em execução: 01 

- Benefício para Sociedade: 3607 pessoas beneficiadas. 

- Valor do Investimento: R$ 2.587.086,42  

- Km executados: 2,00 

 

# REGIÃO MARAJÓ: 

 Obras em execução:  

- Município Beneficiado: BREVES 

- Nº de Obras em execução: 01 

- Benefício para Sociedade: 1092 pessoas beneficiadas. 

- Valor do Investimento: R$ 1.151.290,79 

- Km executados: 1,00 
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# REGIÃO RIO CAETÉ: 

 Obras em execução:  

- Município Beneficiado: CAPANEMA 

- Nº de Obras em execução: 01 

- Benefício para Sociedade: 8086 pessoas beneficiadas. 

- Valor do Investimento: R$ 2.300.000,00 

- Km executados: 3,875 

 

# REGIÃO RIO CAPIM: 

 Obras em execução:  

- Município Beneficiado: CAPITÃO-POÇO 

- Nº de Obras em execução: 01 

- Benefício para Sociedade: 865 pessoas beneficiadas. 

- Valor do Investimento: R$ 1.012.150,46 

- Km executados: 1,00 

 Obras em execução:  

- Município Beneficiado: DOM ELISEU 

- Nº de Obras em execução: 01 

- Benefício para Sociedade: 798 pessoas beneficiadas. 

- Valor do Investimento: R$ 805.000,00 

- Km executados: 1,00 

 Obras em execução:  

- Município Beneficiado: IPIXUNA DO PARÁ 

- Nº de Obras em execução: 01 

- Benefício para Sociedade: 4059 pessoas beneficiadas. 

- Valor do Investimento: R$ 1.518.057,71  

- Km executados: 1,89 

 Obras em execução:  

- Município Beneficiado: RONDON DO PARÁ 

- Nº de Obras em execução: 01 

- Benefício para Sociedade: 4318 pessoas beneficiadas. 

- Valor do Investimento: R$ 2.994.929,61 

- Km executados:  1,00 
  



43 
 

# REGIÃO TAPAJÓS: 

 Obras em execução:  

- Município Beneficiado: NOVO PROGRESSO 

- Nº de Obras em execução: 01 

- Benefício para Sociedade: 4817 pessoas beneficiadas. 

- Valor do Investimento: R$ 2.200.000,00 

- Km executados: 1,7 

 

# REGIÃO XINGU: 

 Obras em execução:  

- Município Beneficiado: ANAPU 

- Nº de Obras em execução: 01 

- Benefício para Sociedade: 11768 pessoas beneficiadas. 

- Valor do Investimento: R$ 1.332.290,00 

- Km executados: 1,00 
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III. PROGRAMA 

MOBILIDADE E 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

3.2. INFORMAÇÕES QUALITATIVAS 

3.2.1. AÇÃO 7536: PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE 

VIAS URBANAS – ASFALTO NA CIDADE  

3.2.2. AÇÃO 7608: CONSTRUÇÃO DE PARQUES URBANOS 

3.2.3. AÇÃO 8462: APOIO TÉCNICO-INSTITUCIONAL PARA ELABORÇÃO 

DOS PLANOS MUNICIPAIS DE MOBILIDADE URBANA E PLANOS 

DIRETORES MUNICIPAIS - PROTURB 

3.2.4. AÇÃO 8463: APOIO ÀS AÇÕES DO CONCIDADES 
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3.2.1. AÇÃO 7536: PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE 

VIAS URBANAS – ASFALTO NA CIDADE 

 REGIÃO DO ARAGUAIA 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2016-2019 de ampliar em 45 km a 
mobilidade e acessibilidade nas áreas urbanas através do melhoramento do sistema 
viário, desenvolvendo através da ação governamental “Pavimentação, Recuperação e 
Drenagem de Vias Urbanas – Asfalto na Cidade” a execução de projetos voltados para 
a pavimentação e urbanização de ruas nos municípios paraenses. 

No período 2016-2018, foram realizados 81,02 km de vias pavimentadas na 
região superando em 80% a meta prevista para todo o período do PPA 2016/2019, 
tendo os seguintes municipios comtemplados: Água Azul do Norte, Conceição do 
Araguaia, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau D`arco, Rio Maria, Sapucaia, 
São Félix do Xingu e Xinguara. O investimento foi na ordem de R$ 48.090.600,3225 em 
projetos voltados para a melhoria das condições de deslocamento da população da 
Regiões de Integração do Araguaia. 

Já em 2019, a SEDOP desenvolveu na ação de Pavimentação e Recuperação de 
Vias Urbanas, o prosseguimento de obras de “Pavimentação Asfáltica” no município de 
Pau D’Árco, “Pavimentação Asfáltica e de Blokret Sextavado” no município de Rio 
Maria e “Pavimentação Asfáltica e de Blokret Sextavado” no município de Xinguara. 

A obra de “Recuperação da Avenida Boa Sorte” no município de Pau D’Árco, que 
é financiada com recursos do Tesouro, durante o ano de 2019 passou por uma 
reprogramação (5° TAC de prazo). Com sua conclusão, além da melhoria da 
trafegabilidade e urbanização das vias,  proporcionará melhores condições 
humanística para 222 habitantes. 

As obras de pavimentação no município de Rio Maria seguem em execução, 
destacando as obras de pavimentação em Concreto Asfáltico Usinado a Quente – 
CBUQ e as obras de pavimentação em blokret sextavado que avançaram 1,18 Km 
durante o ano de 2019. 

Das obras existentes no município de Xinguara, em 2019 houve a conclusão da 
sinalização da obra de recuperação e pavimentação, concluída no ano de 2018 
beneficiando 1.059 pessoas. 

Com relação ao desempenho físico, no ano de 2019 foram concluídos 1,185 km 
de pavimentação na região do Araguaia. Quanto a execução financeira, foram 
executados cerca de 11% do valor programado para atender a região, cerca de R$ 
185.614,1626. 

Finalizando, a SEDOP destaca que, por mais que no decorrer do ano de 2019, na 
Região do Araguaia, a ação 7536. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias 
Urbanas – Asfalto na Cidade tenha tido um desempenho abaixo do programado, a 
SEDOP já em 2018, superou a meta regionalizada estabelecida para a região (12,5km) 
em 548%, uma vez que já pavimentou  cerca de 81,02 km de vias urbanas. 

 

                                                           
25

 FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 05/12/2019. 

26
 FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 05/12/2019. 



46 
 

 REGIÃO DO BAIXO AMAZONAS 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2016-2019 de ampliar em 26 km a 
mobilidade e acessibilidade nas áreas urbanas da Região do Baixo Amazonas através 
do desenvolvimento da ação governamental “Pavimentação, Recuperação e Drenagem 
de Vias Urbanas – Asfalto na Cidade”, promovendo a execução de projetos voltados 
para a pavimentação e urbanização de ruas nos municípios desta região. 

No período 2016-2018, foram realizados 82 km de vias pavimentadas na região 
superando em 355% a meta prevista para o período do PPA 2016/2019 que foi de 
18km de vias pavimentadas na Região do Baixo Amazonas. Os municipios com metas 
superadas nesta ação foram: Alenquer, Faro, Juruti, Óbidos, Santarém, Terra Santa, 
Belterra, Curuá, Gurupá e Oriximina e o investimento foi na ordem de R$ 
24.906.587,18 27.  

Em 2019, devido a interferência de várias condicionantes, a SEDOP não 
desenvolveu ação de Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas na Região do Baixo 
Amazonas. Atualmente, existe uma obra de “Terraplenagem, pavimentação asfáltica e 
drenagem de ruas diversas, no município de Faro”.  

Esta situação impactou diretamente na baixa execução financeira da ação, onde 
foram executados cerca de R$ 3.119,77 do valor programado para atender a região 
durante o ano de 2019, para pagamento de diárias e passagens para fiscalização das 
obras.  

Finalizando, a SEDOP considera que para a Região do Baixo Amazonas, a ação de 
Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas – Asfalto na Cidade”, 
embora tenha tido a meta superada em 355% no ano 2018, para o ano de 2019, o 
desempenho físico e financeiro desta ação foi Abaixo do Esperado. 

 

 REGIÃO DO CARAJÁS 

No PPA 2016-2019, a SEDOP assumiu o compromisso de ampliar em 40 km a 
mobilidade e acessibilidade nas áreas urbanas da Região do Carajás, através do 
melhoramento do sistema viário. 

No período 2016-2018, foram realizados 59 km de vias pavimentadas na região 
superando em 68% a meta prevista para o período do PPA nos seguintes municipios: 
Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajá, Eldorado do 
Carajás, Marabá, Palestina do Pará, Piçarra, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do 
Araguaia. O investimento foi na ordem de R$ 24.186.952,31 28 em projetos voltados 
para a melhoria das condições de deslocamento da população da Regiões de 
Integração do Carajás. 

Em 2019, a SEDOP executou obras de “Pavimentação asfáltica em CBUQ - 
Programa Asfalto na Cidade, nos bairros Jardim Florido, Novo Horizonte I e II” no 
Município de Canaã dos Carajás, a qual é financiada com recursos do Tesouro. 

No decorrer do exercício de 2019, a referida obra passou por uma 
reprogramação (2° TAC de prazo) e reformulação de plano de trabalho (1° TAC de 
Reformulação de Plano de Trabalho e Cláusulas Contratuais). Estas situaçoes 
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contribuiram para que a execução física da obra em 2019 tivesse o desempenho 
abaixo do programado. 

Consequentemente, a execução financeira também não teve o desempenho 
conforme o programado.  Foram executados cerca de R$ 1.737,01 do valor 
programado para atender a região, para realização de serviços de apoio técnico.  

Finalizando, ressaltamos que embora a ação tenha tido o desempenho físico e 
financeiro Abaixo do Esperado no decorrer de 2019, a meta regionalizada estabelecida 
para ampliar em 12 km a pavimentação na região, foi superada em 491% no ano 2018, 
melhorando a trafegabilidade, urbanização das vias e proporcionando melhores 
condições humanística para os habitantes e trabalhadores da Região do Carajás. 

 

 REGIÃO DO GUAJARÁ 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2016-2019 de ampliar em 44 km a 
mobilidade e acessibilidade nas áreas urbanas através do melhoramento do sistema 
viário. No período 2016-2018, foram realizados 114 km de vias pavimentadas na região 
superando em 259% a meta prevista para o período do PPA, que foi de 19 Km. 

Os municípios contemplados nesta ação foram: Belém, Ananindeua, Marituba e 
o investimento foi na ordem de R$ 116.183.293,81 29 em projetos voltados para a 
melhoria das condições de deslocamento da população da Regiões de Integração do 
Guajará. 

Em 2019, a SEDOP desenvolveu na ação de Pavimentação, Recuperação e 
Drenagem de Vias Urbanas, o prosseguimento de obras nos municípios de Ananindeua 
e Belém.  

A obra de “Drenagem superficial e pavimentação asfáltica de vias públicas - 
Projeto PAAR - Lados Oeste e Leste”, no município de Ananindeua, que é financiada 
com recursos do Tesouro, durante o ano de 2019, atingiu execução física de 53% e 
avançou 1,022 Km em pavimentação. Após a conclusão vai melhorar a trafegabilidade, 
urbanização das vias e proporciona melhores condições humanística para os 1.774 
beneficiados com as obras do bairro. 

A obra de “Drenagem superficial e pavimentação asfáltica de vias públicas - 
Projeto Baraúna”, no município de Ananindeua, que é financiada com recursos do 
Tesouro, durante o ano de 2019 ficou paralisada, com execução física de 85,46% e 
após a conclusão das obras ira beneficiar cerca de 2.426 pessoas. 

A obra de “Drenagem superficial e pavimentação asfáltica de vias públicas - 
Projeto Júlia Medeiros”, no município de Ananindeua, que é financiada com recursos 
do Tesouro, durante o ano de 2019, atingiu execução física de 87%, avançou 0,431 Km 
em pavimentação e após a conclusão das obras irá beneficiar cerca de 1.368 pessoas. 

A obra de “Drenagem superficial e pavimentação asfáltica de vias públicas - 
Projeto Pau D`arco”, no município de Ananindeua, que é financiada com recursos do 
Tesouro, durante o ano de 2019 atingiu execução física de 86%. Após a conclusão das 
obras irá beneficiar cerca de 1.143 pessoas. 

A obra de “Drenagem superficial e pavimentação asfáltica de vias públicas - 
Projeto Uirapurú”, no município de Ananindeua, que é financiada com recursos do 
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Tesouro, durante o ano de 2019 ficou paralisada com execução física 74%. Em 
justificativa técnica enviada pela SESAN do município "alterações de cronograma e 
projeto foram necessárias, foi solicitada a reprogramação da obra e será necessário 
uma nova licitação". 

A obra de “Recapeamento de vias no bairro Guanabara/Águas Lindas”, no 
município de Ananindeua, que é financiada com recursos do Tesouro, durante o ano 
de 2019 ficou com execução física de 34,77% e avançou 5,16 Km Após a conclusão das 
obras irá beneficiar cerca de 16.488 pessoas. 

A obra de “Drenagem superficial e pavimentação asfáltica de vias públicas - 
Projeto Guerreiros de Jeová”, no município de Ananindeua, que é financiada com 
recursos do Tesouro, durante o ano de 2019 ficou com execução física de 77% e 
avançou 0,358 Km em pavimentação. Após a conclusão, a obra irá beneficiar cerca de 
1.336 pessoas. 

A obra de “Recapeamento asfáltico em vias, no município de Ananindeua”, que é 
financiada com recursos do Tesouro, durante o ano de 2019 atingiu execução física de 
70%. Após a conclusão a obra irá beneficiar cerca de 36.866 pessoas. 

A obra de “Drenagem superficial e pavimentação asfáltica de vias públicas - 
Parque Sertanejo”, que é financiada com recursos do Tesouro, durante o ano de 2019, 
a obra paralisou com pendência na P.C. da 2º parcela, estabelecendo execução física 
de 57%. 

A obra de “Drenagem de água pluvial e pavimentação asfáltica de vias públicas - 
Projeto Nova Esperança I - Lado Norte”, que é financiada com recursos do Tesouro, 
durante o ano de 2019 atingiu execução física de 30% e após a conclusão, as obra irá 
beneficiar cerca de 1.539 pessoas. 

A obra de “Drenagem superficial e pavimentação asfáltica - Projeto Guajará II e 
Nova Esperança”, que é financiada com recursos do Tesouro, durante o ano de 2019 
atingiu execução física de 77%. Após a conclusão, a obra irá beneficiar cerca de 2.661 
pessoas. 

A obra de “Recapeamento asfáltico e sinalização de vias, compreendidas nos 
bairros do 40 Horas e Maguari”, que é financiada com recursos do Tesouro, durante o 
ano de 2019, ficou paralisada com execução física de 35% e após retomada e 
conclusão da obra, o projeto irá beneficiar cerca de 3.761 pessoas. 

A obra de “Pavimentação asfáltica e sinalização de vias, compreendidas nos 
bairros de Ananindeua”, que é financiada com recursos do Tesouro, durante o ano de 
2019, atingiu execução física de 68% avançou 10,702 Km em pavimentação e após a 
conclusão da obra irá beneficiar cerca de 18.679 pessoas. 

A obra de “Drenagem superficial profunda e pavimentação asfáltica - Projeto Rua 
02 de Janeiro”, que é financiada com recursos do Tesouro, durante o ano de 2019, 
atingiu execução física de 74%, avançou 0,494 Km em pavimentação e após a 
conclusão da obra irá beneficiar cerca de 1.037 pessoas. 

A obra de “Drenagem superficial profunda e pavimentação asfáltica - Projeto Rua 
dos Ipês”, que é financiada com recursos do Tesouro, durante o ano de 2019 atingiu 
execução física de 71,93%, avançou 1,034 Km em pavimentação e após a conclusão da 
obra irá beneficiar cerca de 1.795 pessoas. 



49 
 

A obra de “Drenagem superficial e pavimentação asfáltica de vias públicas - 
Projeto Rua João Andrade”, que é financiada com recursos do Tesouro, durante o ano 
de 2019 atingiu execução física de 77,25%, avançou 0,31 Km em pavimentação e após 
a conclusão da obra irá beneficiar cerca de 1.090 pessoas. 

A obra de “Drenagem superficial e pavimentação asfáltica - Projeto Nova 
Esperança Norte Sul”, que é financiada com recursos do Tesouro, durante o ano de 
2019 atingiu execução física de 77% e após a conclusão da obra irá beneficiar cerca de 
2.372 pessoas.  

A obra de “Drenagem superficial e pavimentação asfáltica de vias públicas - 
Projeto Rua Natal”, que é financiada com recursos do Tesouro, durante o ano de 2019, 
atingiu execução física de 80,69%. Após a conclusão, a obra irá beneficiar cerca de 
1058 pessoas. 

A obra de “Drenagem superficial e pavimentação asfáltica - Projeto Rua Rio 
Branco I e II”, que é financiada com recursos do Tesouro, durante o ano de 2019, 
esteve paralisada, com execução física de 47,75%, devido as obras na AV. João Paulo II.  
Foi solicitado pela SESAN de Ananindeua a prorrogação do convenio devido os atrasos 
da obra e após sua conclusão a mesma irá beneficiar cerca de 235 pessoas 

A obra de “Drenagem superficial e pavimentação asfáltica - Projeto Parque do 
Icuí”, que é financiada com recursos do Tesouro, durante o ano de 2019 esteve 
paralisada, com execução física de 77,25%. A Prefeitura Municipal de Ananindeua 
solicitou a Prorrogação do prazo de obra, pois o contrato com a empresa foi rescindido 
e houve necessidade de nove licitação.A conclusão da obra vai beneficiar cerca de 791 
pessoas 

A obra de “Recapeamento asfáltico de vias”, no município de Ananindeua, que é 
financiada com recursos do Tesouro, durante o ano de 2019, atingiu execução física de 
30% e após a conclusão das obras irá beneficiar cerca de 5.369 pessoas 

A obra de “Recapeamento asfáltico em vias do município de Ananindeua”, que é 
financiada com recursos do Tesouro, durante o ano de 2019 atingiu execução física de 
67,72%. A conclusão da obra irá beneficiar cerca de 30540 pessoas. 

A obra de “Terraplenagem, pavimentação asfáltica e sinalização de vias urbanas 
no município de Belém”, que é financiada com recursos do Tesouro, durante o ano de 
2019, atingiu execução física de 47,06%, avançou 25,192 Km em pavimentação e após 
a conclusão das obras irá beneficiar cerca de 108.685 pessoas através de melhorias na 
trafegabilidade, urbanização das vias, proporcionando melhores condições de 
mobilidade para os habitantes e trabalhadores do município Belém. 

A obra de “Drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica de vias”, no 
município de Belém, que é financiada com recursos do Tesouro, durante o ano de 2019 
atingiu execução física de 30%. A conclusão da obra irá beneficiar cerca de 1556 
pessoas. 

A obra de “Drenagem, pavimentação e sinalização de vias nos bairros do Tapanã, 
Tenoné, Cabanegem, Parque Verde e Parque Guajará”, no município de Belém, que é 
financiada com recursos do Tesouro, durante o ano de 2019 atingiu execução física de 
51%. A conclusão da obra irá beneficiar cerca de 5.586 pessoas nos bairros 
contemplados. 

A obra de “Drenagem, pavimentação e sinalização de vias nos bairros do 
Barreiro, Castanheira, Coqueiro, Parque Guajará, Parque Verde, Pratinha e Tapanã”, no 
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município de Belém, que é financiada com recursos do Tesouro, durante o ano de 2019 
atingiu execução física de 31%. A conclusão da obra irá beneficiar cerca de 5.978 
pessoas nos bairros contemplados. 

A obra de “Manutenção da malha viária nos Distritos de Icoaraci, Mosqueiro e 
Outeiro”, no município de Belém, que é financiada com recursos do Tesouro, durante 
o ano de 2019, atingiu execução física de 95%. A conclusão da obra irá beneficiar cerca 
de 9.271 pessoas nos bairros contemplados. 

A obra de “Pavimentação e sinalização de vias nos bairros de Icoaraci, Mosqueiro 
e Outeiro”, no município de Belém, que é financiada com recursos do Tesouro, durante 
o ano de 2019 atingiu execução física de 95%. A conclusão da obra irá beneficiar cerca 
de 2.671 pessoas nos bairros contemplados. 

A obra de “Drenagem, pavimentação e sinalização de vias nos bairros do Marco, 
Condor, Cremação, Guamá, Maracangalha, Pedreira, Sacramenta, São Brás e Terra 
Firme”, no município de Belém, que é financiada com recursos do Tesouro, durante o 
ano de 2019 atingiu execução física de 90%. A conclusão da obra irá beneficiar cerca 
de 9.385 pessoas nos bairros contemplados. 

Com relação ao desempenho físico desta ação na Região do Guajará durante o 
ano de 2019, encontram-se em fase execução as obras de pavimentação de Vias 
Urbanas e já foram concluidos 44,703 km. Quanto a execução financeira, temos a 
informar que foram executados cerca de 51% do valor programado para atender a 
região, esse valor corresponde a R$ 3.644.220,97 30 dos recursos financeiros. 

Finalizando, a SEDOP considera que, embora durante o ano de 2019 o 
desenvolvimento da ação 7536. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias 
Urbanas – Asfalto na Cidade na Região do Guajará, tenha tido o desempenho Abaixo 
do Programado, ressaltamos que a meta regionalizada estabelecida no PPA 2016/2019 
para ampliar a pavimentação na região em 19 km, foi superada em 259%, uma vez 
que, já no ano de 2018 foram pavimentados 105,05 km. 

 

 REGIÃO DO GUAMÁ 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2016-2019 de ampliar em 88 km a 
mobilidade e acessibilidade nas áreas urbanas através do melhoramento do sistema 
viário, promovendo a execução de projetos voltados para a pavimentação e 
urbanização de ruas nos municípios desta região. 

No período 2016-2018, foram realizados 139 km de vias pavimentadas na região 
superando em 158% a meta prevista para o período do PPA, que foi de 39,5 km. Os 
municipios que tiveram a meta superada nesta região foram: Castanhal, Curuça, 
Igarapé-Açu, Marapanim, Santo Antônio do Taua, Santa Maria do Pará, São Francisco 
do Pará e São Miguel do Guamá. O investimento foi na ordem de R$ 
56.407.871,82 31 em projetos voltados para a melhoria das condições de 
deslocamento da população da Regiões de Integração do Guamá. 

Em 2019, a SEDOP executou na ação de Pavimentação e Recuperação de Vias 
Urbanas, o prosseguimento de obras de “Pavimentação asfáltica em CBUQ” no 
município de São Miguel do Guamá e em Castanhal. 
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A obra de “Pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro Castanheira”, no 
município de São Miguel do Guamá, que é financiada com recursos do Tesouro, 
durante o ano de 2019 segue em execução e até a última visita da fiscalização, se 
encontrava em fase de terraplenagem. Após sua conclusão irá beneficiar cerca de 
3.342 pessoas.  

A obra de “Pavimentação das vias Passagem das Flores e Travessa São Pedro” no 
município de São Miguel do Guamá, que é financiada com recursos do Tesouro, segue 
sua programação e até a última visita da fiscalização,  encontrava-se pendente a 
sinalização das vias e conclusão das calçadas/passeio. Após sua conclusão, terá 290 
pessoas beneficiadas. 

A obra de “Pavimentação de vias nos bairros Nova Conquista, Padre Ângelo, 
Fortaleza e Jaderlândia” no município de São Miguel do Guamá, que é financiada com 
recursos do Tesouro, segue sua programação e até a última visita da fiscalização, 
avançou 0,182 Km de pavimentação. Após sua conclusão terá 4.201 pessoas 
beneficiadas. 

A obra “Pavimentação de vias urbanas com CBUQ, Rua Marechal Deodoro entre 
AABB e Presidente Vargas” se encontra paralisada, segundo relatório do fiscal, e a obra 
“Drenagem e pavimentação asfáltica em trecho urbano no município de Castanhal” 
ainda não teve início, conforme relata fiscalização, ambas estão no localizada no 
município de Castanhal aguardando Justificativas da prefeitura sobre os atrasos. 

Com relação ao desempenho financeiro, foram executados cerca de 30% do 
valor programado para atender a região durante o ano de 2019, correspondendo a um 
valor de R$ 1.402.528,08 32 de um total de R$ 4.633.180,00, que foram destinados a 
diárias e passagens para fiscalização das obras e repasse financeiro para Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Guamá.  

Finalizando, a SEDOP gostaria de destacar que, embora durante o ano de 2019, o 
desenvolvimento da ação 7536. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias 
Urbanas – Asfalto na Cidade na Região do Guamá tenha tido o desempenho físico e 
financeiro Abaixo do Programado, a meta regionalizada estabelcida para região foi 
ultrapassada em 351,90%, uma vez que foram previstos a ampliação de 39,5 km no 
período do PPA 2016/2019 e a SEDOP, até o ano de 2018 já tinha executado 139km de 
vias pavimentadas. 

 

 REGIÃO DO LAGO DE TUCURUÍ 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2016-2019 de ampliar em 47 km a 
mobilidade e acessibilidade nas áreas urbanas através do melhoramento do sistema 
viário, promovendo a execução de projetos voltados para a pavimentação e 
urbanização de ruas nos municípios desta região. 

No período 2016-2018, foram realizados 68 km de vias pavimentadas na região, 
superando em 45% a meta prevista para o período do PPA, que foi de realizar 35 km 
de pavimentação em vias públicas. Os municipios contemplados foram: Breu Branco, 
Breu Branco, Goianésia, Itupiranga, Nova Ipixuna, Novo Repartimento, Tucuruí, e o 
investimento em projetos voltados para a melhoria das condições de deslocamento da 
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população da Regiões de Integração do Lago de Tucuruí foi na ordem de R$ 
35.303.937,08 33.   

Em 2019, a SEDOP desenvolveu na ação de Pavimentação e Recuperação de Vias 
Urbanas, o prosseguimento de obras de “Pavimentação Asfáltica” no município de 
Breu Branco e “Pavimentação em Blokret Sextavado” nos municípios de Itupiranga, 
Nova Ipixuna e Tucuruí. 

A obra de “Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso à quente, meio fio e 
sarjeta em vias públicas” no município de Breu Branco, que é financiada com recursos 
do Tesouro, durante o ano de 2019 passou por uma reprogramação (1° TAC de prazo) 
e pavimentou 0,3 Km. Sua conclusão vai proporcionar melhoria da trafegabilidade, 
urbanização de via e melhores condições humanística para 2855 pessoas beneficiadas 
com o projeto. 

A obra de “Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado e quente-
CBUQ na Avenida Galetti” no município de Breu Branco, que é financiada com recursos 
do Tesouro, durante o ano de 2019 passou por uma reprogramação (1° TAC de prazo). 
Sua conclusão vai proporcionar melhoria da trafegabilidade, urbanização de via e 
melhores condições humanística para 1247 pessoas com o projeto. 

A obra de “Drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica de vias públicas, 
em TST, nos bairros Popular e serra Azul” no município de Tucuruí segue em execução, 
destacando que ocorreu execução financeira de R$ 402.500,00 justificado pelo 
pagamento da segunda parcela do Convenio CV 06/2016 e avanço de 1,7 Km em 
pavimentação de vias que após a sua conclusão vai proporcionar melhoria da 
trafegabilidade, urbanização de via e melhores condições habitação para 3607 pessoas 
beneficiadas pelo projeto. 

Ressaltamos que, mesmo com todas as condicionantes relatadas anteriormente, 
no ano de 2019 a SEDOP executou 2 Km de Pavimentação na Região. 

Com relação ao desempenho financeiro, foram executados cerca de 82% do 
valor programado para atender a região durante o ano de 2019, o que corresponde a 
um valor de R$ 407.020,84 34,  de  um total de que foram destinados a diárias e 
passagens para fiscalização das obras e repasse financeiro para Prefeitura Municipal de 
Tucuruí.  

Finalizando, a SEDOP considera que para a Região do Lago de Tucurí, a ação de 
“Realização de Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas – Asfalto na 
Cidade” teve o desempenho financeiro conforme o programado e o desempenho físico 
abaixo do esperado. Entretanto, destacamos a atuação da SEDOP na Região do Lago de 
Tucuruí quanto a superação da meta regionalizada, uma vez que foram previstos a 
ampliação de 35 km de pavimentaçãono período do PPA 2016/2019 e a SEDOP 
executou 67 km,superando em 100% a meta estabelecida já no ano de 2018. 

 

 REGIÃO DO MARAJÓ 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2016-2019 de ampliar em 74 km a 
mobilidade e acessibilidade nas áreas urbanas através do melhoramento do sistema 
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viário, promovendo a execução de projetos voltados para a pavimentação e 
urbanização de ruas nos municípios desta região. 

No período 2016-2018, foram realizados 94 km de vias pavimentadas na região, 
superando em 21% a meta prevista para o período do PPA. Os municipios 
contemplados foram: Anajás, Salvaterra e Breves e o investimento foi na ordem de R$ 
45.047.506,02 35 em projetos voltados para a melhoria das condições de 
deslocamento da população da Regiões de Integração do Marajó. 

Em 2019, a SEDOP desenvolveu o prosseguimento de obras de “Pavimentação 
em Concreto Armado” no município de Anajás, “Pavimentação Asfáltica e em Blokret 
Sextavado” no município de Breves e Salvaterra. 

A obra de “Pavimentação da Rua João Martins” no município de Anajás, que é 
financiada com recursos do Tesouro, durante o ano de 2019 passou por uma 
reprogramação (2° TAC de prazo) e está com 28,98% de execução física. 

A obra de Serviços de pavimentação asfáltica da Av. Rio Branco, perímetro entre 
Cel. Portilho e Ângelo Fernandes Breves” no município de Breves, que é financiada 
com recursos do Tesouro, durante o ano de 2019 chegou a 90,94% execução física. Sua 
conclusão vai proporcionar melhoria da trafegabilidade, urbanização de via e melhores 
condições humanística para 1.166 pessoas com o projeto. 

A obra de “Pavimentação da Avenida Anajás, em blokret, no perímetro 
compreendido entre Passagem Trinta de Novembro e Sebastião Amado” no município 
de Breves segue em execução, destacando o avanço de 0,2 Km em pavimentação de 
vias que após a sua conclusão vai proporcionar melhoria da trafegabilidade, 
urbanização de via e melhores condições habitação para 1.092 pessoas beneficiadas. 

As obras “Pavimentação CBUQ e drenagem de vias urbanas rua 29 de Dezembro” 
em Salvaterra, financiada pelo Tesouro, está paralisada. 

Com relação ao desempenho físico, em 2019 foram concluidos 1 km. Quanto a 
execução financeira, temos a informar que foram executados cerca de 35% do valor 
programado para atender a região, o que corresponde a R$ 237.288,30 36 dos 
recursos financeiro. 

Finalizando, a SEDOP considera que, para a Região do Marajó, durante o ano de 
2019, a execução financeira foi de acordo com o programado e a execução física foi 
Abaixo do Esperado.  

No entanto, mais uma vez destacamos a atuação da SEDOP quanto a superação 
das metas Regionalizadas estabelecidas para o PPA 2016/2019. Para a Região do 
Marajó, foi estabelecido a ampliação de 30 km de pavimentação para o período do 
PPA 2016/2019. Já em 2018, a SEDOP executou 95 km de vias pavimentadas, 
superando a meta programada em 216%. 

 

 REGIÃO DO RIO CAETÉ 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2016-2019 de ampliar em 64 km a 
mobilidade e acessibilidade nas áreas urbanas através do melhoramento do sistema 
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viário, promovendo a execução de projetos voltados para a pavimentação e 
urbanização de ruas nos municípios desta região. 

No período 2016-2018, foram realizados 66 km de vias pavimentadas na região, 
superando em 3% a meta prevista para o período do PPA, que foi de 18,5 km. Os 
municipios contemplados foram: Capanema, Nova Timboteua e Primavera. O 
investimento foi na ordem de R$ 21.935.891,27 37 em projetos voltados para a 
melhoria das condições de deslocamento da população da Regiões de Integração do 
Rio Caeté. 

Em 2019, a SEDOP deu prosseguimento na obra de “Pavimentação Asfáltica em 
CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente” no município de Capanema. 

A obra de “Pavimentação asfáltica em CBUQ de 7,67km de vias e ruas no 
município” no município de Capanema, que é financiada com recursos do Tesouro, 
durante o ano de 2019 passou por uma reprogramação (2° TAC de prazo), chegando a 
executar 3,875 Km de pavimentação. Sua conclusão vai proporcionar melhoria da 
trafegabilidade, urbanização de via e melhores condições humanística para 8.086 
pessoas beneficiadas com a obra. 

Com relação a Execução Financeira, destaca-se repasse por esta SEDOP do valor 
de R$ 700.000,00 justificado pelo pagamento da segunda parcela do Convenio CV 
49/2018, superando em cerca de 3% do valor programado para atender a região. 

Finalizando, a SEDOP considera que para a Região do Rio Caeté, a ação 7536. 
Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas teve o desempenho físico 
Abaixo do Programado e o financeiro divergente do planejado. No entanto, a SEDOP 
superou a meta estabelecida no PPA 2016/2019 para pavimentação na Região do 
Caeté em 256,76%. Dos 18,5 km programados, a SEDOP pavimentou 66 km no período 
de 2016 a 2018. 

 

 REGIÃO DO RIO CAPIM 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2016-2019 de ampliar em 36 km a 
mobilidade e acessibilidade nas áreas urbanas através do melhoramento do sistema 
viário, promovendo a execução de projetos voltados para a pavimentação e 
urbanização de ruas nos municípios desta região. 

No período 2016-2018, foram realizados 62 km de vias pavimentadas na região, 
superando a meta estabelecida de 8km para o período do PPA em 72%. Os municipios 
contemplados foram: Abel Figueiredo, Capitão Poço, Dom Eliseu, Garrafão do Norte, 
Ipixuna do Pará, Mãe do Rio, Nova Esperança do Piriá, Paragominas, Rondon do Pará e 
Ulianópolis. O investimento foi na ordem de R$ 49.366.936,52 38 em projetos 
voltados para a melhoria das condições de deslocamento da população da Regiões de 
Integração do Rio Capim. 

Em 2019, a SEDOP deu prosseguimento nas obras de “Pavimentação Asfáltica e 
em blokret” nos municípios de Abel Figueiredo, Capitão Poço, Dom Eliseu, Garrafão do 
Norte, Ipixuna do Pará, Paragominas, Rondon do Pará e Ulianópolis.  
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Na obra de “Serviços de pavimentação de vias urbanas em blokret no bairro 
Coutilândia” no município de Capitão Poço, que é financiada com recursos do Tesouro, 
durante o ano de 2019 de teve um avanço de 0,69 Km de pavimentação. 

A obra de “Pavimentação de vias urbanas, nos trechos das Ruas Marechal 
Deodoro da Fonseca, Antônio Batista e Emanuel Augusto Miguel, com total de 
1.052,58m²” no município de Dom Eliseu, que é financiada com recursos do Tesouro, 
durante o ano de 2019 segue conforme programado e tem execução física de 37,79%, 
apresentando um avanço de 0,105 Km de pavimentação. 

As obras de “Implantação e pavimentação asfáltica” no município de Garrafão do 
Norte, que são financiadas com recursos do Tesouro, durante o ano de 2019 sofrerem 
com as fortes chuvas da região, que provocaram atrasos de entrega de materiais e 
mobilização de mão-de-obra, não permitindo o desenvolvimento planejado da 
terraplenagem e início da pavimentação conforme o cronograma de obras. 

A obra de “Pavimentação asfáltica no residencial Cunha”, no município de 
Ipixuna do Pará, financiada com recurso do Tesouro, segue em 2019 conforme 
programação e avançou 1,8 Km em pavimentação com execução física de 39%. 

A obra de “Pavimentação e drenagem de 5.909,95m de ruas”, no município de 
Paragominas, que é financiada pelo Tesouro, segue em 2019 com sua programação 
com 49,53% de execução física e ainda sem ter iniciado a etapa de pavimentação. 

Com relação ao desempenho fisico, foram concluídos 3,246 km, quanto ao 
financeiro, no exercicio de 2019 temos a informar que foram executados cerca de 85% 
do valor programado para atender a região, esse valor corresponde a R$ 
761.993,6839,  do financeiro. 

Finalizando, a SEDOP considera que em 2019, para a Região do Rio Capim, a ação 
7536. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas – Asfalto na Cidade 
teve o desempenho financeiro Conforme o Programado e o desempenho físico Abaixo 
do Esperado. 

Entretanto, vale ressaltar que no período 2016 a 2018, dos 8 km programados na 
meta regionalizada para atender a Região do Rio Capim, a SEDOP executou 61 km, 
superando em 675% a meta física estabelecida. 

 

 REGIÃO DO TAPAJÓS 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2016-2019 de ampliar em 21 km a 
mobilidade e acessibilidade nas áreas urbanas através do melhoramento do sistema 
viário, promovendo a execução de projetos voltados para a pavimentação e 
urbanização de ruas nos municípios desta região. 

No período 2016-2018, foram realizados 31 km de vias pavimentadas na região, 
superando em 48% a meta prevista de 17 km para o período do PPA. Os municipios 
contemplados foram: Aveiro, Itaituba, Novo Progresso, Rurópolis, Trairão e 
Jacareacanga. O investimento foi na ordem de R$ 23.078.213,02 40 em projetos 
voltados para a melhoria das condições de deslocamento da população da Região de 
Integração do Tapajós. 
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Em 2019, a SEDOP deu prosseguimento nas obras de “Pavimentação Asfáltica” 
nos municípios de Itaituba, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão. 

A obra de “Pavimentação de vias urbanas”, no município de Itaituba, que é 
financiada com recursos do Tesouro, durante o ano de 2019 segue sua programação e 
já atingiu 20,18% de execução física. 

A obra de “Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem 
pluvial” no município de Itaituba, financiada com recursos do NDB, no ano de 2019 
segue sua programação com execução física de 5,97%. 

A obra de “Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem 
pluvial” no município de Novo Progresso, financiada com recursos do NDB, no ano de 
2019 segue sua programação com execução física de 20,71%. 

Na obra de “Drenagem e pavimentação de vias urbanas no Bairro Bela Vista e 
Cristo Rei” no município de Novo Progresso, que é financiada com recursos do 
Tesouro, durante o ano de 2019 seguiu programação e atingiu até o momento 18% de 
execução física e 1,7 Km de pavimentação. 

A obra de “Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem 
pluvial” no município de Rurópolis, financiada com recursos do NDB, no ano de 2019 
segue sua programação com execução física de 2,88% e financeira de 1,42%. 

A obra de “Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem 
pluvial” no município de Trairão, financiada com recursos do NDB, no ano de 2019 
segue sua programação com execução física de 11,57%. 

Com as condições relatadas anteriormente, no ano de 2019 a SEDOP já executou 
1,7 Km de Pavimentação na Região do Tapajós, já que a maior parte das obras 
encontra-se em fase de terraplenagem e drenagem.  

Quanto a execução financeira, no exercicio de 2019 foram executados a R$ 
8.133.293,6641,  ultrapassando em 18% o valor programado para atender a região. 

Finalizando, a SEDOP considera que durante o ano de 2019, para a Região do 
Tapajós, a ação 7536. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas – 
Asfalto na Cidade teve o desempenho físico Abaixo do Programado e o desempenho 
financeiro divergente do planejado. 

Quanto a meta regionalizada, dos 17km previstos para serem executados na 
Região do Tapajós no período do PPA 2016/2019, a SEDOP executou 31 km, 
ultrapassando a meta física estabelecida em 82%. 

 

 REGIÃO DO TOCANTINS 

No período de 2016 a 2018, a SEDOP investiu cerca de R$ 43.343.141,5042 na 
Região do Tocantins em obras de pavimentação e recuperação de vias urbanas, 
atingindo a meta de 64 km de pavimentação executados e promovendo a melhoria do 
sistema viário e das condições de deslocamento da população local. 

Para o PPA 2016/2019, ficou estabelecido para Região do Tocantins a meta de 
ampliar a pavimentação nos municípios que fazem parte da região em 54 km, meta 
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que foi devidamente superada pela SEDOP, no ano de 2018, em 118,5% com a 
pavimentação de 64 km de vias urbanas nos municípios de Abaetetuba, Acará, Baião, 
Barcarena, Cametá, Igarapé – Miri, Moju, Oeiras e Tailândia. 

Quanto ao desempenho desta ação na Região do Tocantins, no ano de 2019, 
tanto a execução física quanto a financeira ficaram abaixo do programado. Com 
relação a execução financeira, apenas no final do 2º semestre de houve movimentação 
para pagamento de obra, nos demais meses, houve apenas uma pequena execução 
financeira para pagamentos de diárias e deslocamento de servidores. 

Faz necessário destacar que várias condicionantes técnicas, políticas e 
financeiras interferiram na execução das obras de pavimentação e recuperação de vias 
urbanas –Asfalto na Cidade, e que a decisão de continuar a execução obras nos 
municípios, por vezes estavam fora da governabilidade da SEDOP. 

 

 REGIÃO DO XINGU 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2016-2019 de ampliar em 41 km a 
mobilidade e acessibilidade nas áreas urbanas através do melhoramento do sistema 
viário, promovendo a execução de projetos voltados para a pavimentação e 
urbanização de ruas nos municípios desta região. 

No período 2016-2018, foram realizados 53 km de vias pavimentadas na região, 
superando em 29% a meta prevista para o período do PPA. Os municipios 
contemplados foram: Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto De Moz, Senador 
José Porfírio, Uruará, Vitória do Xingu e Placas. O investimento foi na ordem de R$ 
48.600.315,7543 em projetos voltados para a melhoria das condições de deslocamento 
da população da Região de Integração do Xingu. 

Em 2019, a SEDOP desenvolveu incorporado na ação de Pavimentação e 
Recuperação de Vias Urbanas, o prosseguimento de obras de “Pavimentação Asfáltica 
e Blokret” nos municípios de Anapú, Brasil Novo, Vitoria do Xingu, Pacajá, Porto de 
Moz, Placas, Uruará, Medicilândia e Senador José Porfírio.  

A obra de “Pavimentação de ruas em blokret sextavado na zona urbana de 
Anapú.”, no município de Anapú, que é financiada com recursos do Tesouro, durante o 
ano de 2019 segue sua programação e já atingiu 35% de execução física, com e 
avançou de 0,141 Km em pavimentação. 

Na obra de “Execução de obra de recuperação e pavimentação asfáltica de vias 
urbanas com CBUQ, no Município de Brasil Novo”, financiada com recursos do 
Tesouro, ainda não teve início devido a prefeitura do município de Brasil Novo ainda 
não depositar o valor da contrapartida do convênio. 

A obra de “Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem 
pluvial” no município de Anapú, financiada com recursos do CAF, no ano de 2019 
segue sua programação e com execução física de 10,33% e financeira de 7,08%. 

A obra de “Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem 
pluvial” no município de Brasil Novo, financiada com recursos do NDB, no ano de 2019 
segue sua programação e com execução física de 8,01% e financeira de 5,66%. 
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A obra de “Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem 
pluvial” no município de Pacajá, financiada com recursos do CAF, no ano de 2019 
segue sua programação e já execução física de 9,36% e financeira de 6,48%. 

A obra de “Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem 
pluvial” no município de Porto de Moz, financiada com recursos do CAF, no ano de 
2019 segue sua programação e já execução física de 6,94% e financeira de 4,72%. 

A obra de “Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem 
pluvial” no município de Uruará, financiada com recursos do NDB, no ano de 2019 
segue sua programação e já execução física de 37,18% e financeira de 7,28%. 

A obra de “Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem 
pluvial” no município de Medicilândia, financiada com recursos do NDB, no ano de 
2019 segue sua programação e já execução física de 8,58% e financeira de 5,58%. 

A obra de “Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem 
pluvial” no município de Senador José Porfírio, financiada com recursos do NDB, no 
ano de 2019 segue sua programação com execução física de 7,19%. 

A “Construção de 3 km de calçada e ciclovia na Rod. PA 415”, no município de 
Vitoria do Xingu, financiada pelo Tesouro, no ano de 2019 atingiu 50% de execução 
física. 

A obra de “Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem 
pluvial” no município de Placas, financiada com recursos do NDB, no ano de 2019 
segue sua programação com execução física de 3,10%  

Com as condições relatadas anteriormente, no ano de 2019, como a maior parte 
das obras se encontram em fase de terraplenagem e drenagem pluvial a SEDOP 
executou 1 Km de Pavimentação na Região do Xingu. 

Quanto a execução financeira, no exercicio de 2019, foram executados R$ 
15.684.672,6344, ultrapassando o valor planejado em 89%. Este fato deve-se ao início 
das obras financiadas com recurso do CAF e NDB, as quais possuem valores bem mais 
expressivos. 

Finalizando, a SEDOP considera que para a Região do Rio Xingu, a ação 7536. 
Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas – Asfalto na Cidade teve o 
desempenho físico Abaixo do Esperado e desempenho financeiro divergente do 
planejado. Entretanto, ressaltamos que a meta regionalizada foi superada em 60%, 
uma vez que foram programados a execução de 33km na Região do Xingu e foram 
realizados 53 km no período de 2016 a 2019. 

 

3.2.2. AÇÃO 7608: CONSTRUÇÃO DE PARQUES URBANOS 

 REGIÃO DO GUAJARÁ 

Com relação ao desempenho da ação Construção de Parques Urbanos durante o 
ano de 2019, prevista para o Município de Belém, a SEDOP apresenta as seguintes 
considerações: 
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 A referida ação, faz parte das comemorações dos 400 anos do Município de 
Belém e tinha como objetivo, criar na cidade um espaço público vivo, 
democrático e sócio ambientalmente sustentável; 

 A EMBRAPA, sinalizou para o Governo do Estado duas áreas de sua 
propriedade, para que fossem utilizadas na criação de Parques Urbanos para a 
população, principalmente dos bairros circunvizinhos, bastante carentes de 
áreas de lazer; 

 A disponibilização dessas áreas teria como contrapartida do Estado a prestação 
de alguns serviços para a EMBRAPA, como por exemplo, recuperação de 
prédios, asfaltamento... (proposta de permuta); 

 Com as discussões acontecendo no momento da elaboração do PPA 
2016/2019, foi delegada a SEDOP a responsabilidade física e financeira para 
executar o projeto de Construção de Parques Urbanos, através da Ação 7608. 
Construção de Parques Urbanos; 

 Em 2016, aprofundadas as negociações entre Governo do Estado (SEDOP) e 
EMBRAPA, foi dado início a elaboração do projeto técnico para, 
posteriormente, ser submetido à análise e aprovação pelo Governo do Estado e 
EMBRAPA. 

 Entretanto, do decorrer dos anos que se seguiram não houve o avanço 
esperado para esta ação. A mudança da equipe técnica da SEDOP responsável 
pelo desenvolvimento deste projeto associada a um novo direcionamento do 
Governo do Estado, no qual a execução desta ação não fazia mais parte das 
obras prioritárias, fez com que a referida ação não tivesse desempenho físico e 
nem financeiro; 

Prestados os devidos esclarecimentos e justificativas, sobre os motivos que 
fizeram com que a Ação 7608. Construção de Parques Urbanos tivesse um 
desempenho físico e financeiro abaixo de esperado, a atual gestão da SEDOP, 
reconhecendo a carência de espaços verdes em meio a zona urbana de Belém que, 
além de proporcionar a população convivência, lazer, urbanidade e contemplação, 
possibilitem a cidade função ecológica e estética, optou por manter a referida ação no 
PPA 2020/2023.  

 

 REGIÃO DO TAPAJÓS 

Com relação ao desempenho da ação Construção de Parques Urbanos durante o 
ano de 2019, prevista para o Município de Itaituba, a SEDOP apresenta as seguintes 
considerações: 

 Diferente do Município de Belém, em que a Ação de Construção de Parques 
Urbanos foi concebida no momento da elaboração do PPA 2016/2019, tendo a 
SEDOP como órgão responsável pelo desenvolvimento da obra, tanto no 
aspecto físico quanto no financeiro, o município de Itaituba foi inserido nesta 
ação apenas em 2019, por conta de uma emenda parlamentar, o que torna a 
SEDOP o órgão executor através de destaque orçamentário; 

 Durante o ano de 2019, não houve desenvolvimento do projeto técnico 
necessário para o desenvolvimento da obra no município. 

Neste sentido, a SEDOP espera com estas considerações, prestar os devidos 
esclarecimentos sobre os motivos que fizeram com que a Ação 7608. Construção de 
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Parques Urbanos tivesse um desempenho físico e financeiro abaixo de esperado na 
Região do Tapajós. 

 

3.2.3. AÇÃO 8462: APOIO TÉCNICO-INSTITUCIONAL PARA ELABORAÇÃO 

DOS PLANOS MUNICIPAIS DEMOBILIDADE URBANA E PLANOS 

DIRETORES MUNICIPAIS -PROTURB 

 REGIÃO DO ARAGUAIA 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2019 para oferecer assessoria às 
prefeituras municipais de São Felix do Xingu e Xinguara, através da formalização de 
Termos de Cooperação Técnica, no qual a SEDOP e as Prefeituras formam equipes para 
realizar as atividades necessárias à elaboração do Plano Municipal de Mobilidade 
Urbana, em atenção ao disposto na Lei Federal 12.857/2012. 

 No Município de São Félix do Xingu, no ano de 2019 foi dada continuidade às 
ações referentes ao Convênio nº003/2018 para a Elaboração do Plano de 
Mobilidade Urbana, cujo obejtivo é apoiar e orientar os técnicos municipal na 
elaboração das peças técnicas e nas analises documentais e a minuta do Projeto 
de Lei. 

 A SEDOP prestou apoio institucional para a Revisão do Plano Diretor Municipal - 
PDM, capacitando os servidores municipais, sociedade civil e organização não 
governamental, visando formar grupos de trabalhos - GTS para analisar a 
situação atual do PDM, elaboração do Diagnóstico, orientação para a execução 
das oficinas temáticas, seminários e audiências públicas.  

 Com relação ao desempenho físico em 2019, o município de São Félix do Xingu 
execução 80% das atividades planejadas para a elaboração do Plano de 
Mobilidade Urbana e a ultima audiência esta marcada para janeiro de 2020, 
quanto as ações para a Revisão do Plano Diretor Municipal as atividade avançou 
em 50%. 

 No município de Xinguara, no ano de 2019, as ações para a Elaboração do 
Plano de Mobilidade Urbana foram finalizadas no mês de agosto conforme o 
programa, com o envio do Projeto de Lei aprovado na Câmara de Vereadores. 

Com relação ao desempenho financeiro, embora tenha sido programado um 
valor de R$ 4.800,0045 no exercício de 2019 para atender esta ação na Região do 
Araguaia, não houve movimentação financeira.  

Neste sentido, temos a seguinte consideração a fazer, uma vez que houve 
desempenho físico nesta ação com a presença técnicos da SEDOP nos municípios desta 
região: 

- A SEDOP possui um número expressivo de solicitações de diárias (média de 
50/mês), além do que, muitas vezes na mesma solicitação o técnico presta serviço em 
vários municípios da mesma região. Ocorre que, no momento da execução 
orçamentária, a referida despesa foi liquidada em outra ação do Programa Mobilidade 
e Desenvolvimento Urbano. 

Lamentamos o ocorrido e nos comprometemos para o próximo exercício em 
fazer com que todas as movimentações financeiras tenham sua execução em 
consonância com o Programa e Ação a qual pertencem. 
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 REGIÃO DO BAIXO AMAZONAS 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2019, inicialmente em cinco dos treze 
municípios que compõem a região do Baixo Amazonas, referente a ação de apoio 
técnico-institucional para elaboração dos Planos Municipais de Mobilidade Urbana e 
Planos Diretores Municipais, quais sejam: Alenquer, Belterra, Oriximiná, Santarém, 
Mojuí dos Campos.  

Porém, conforme diretrizes do governo atual, foram inseridos mais quatro 
municípios; Terra Santa, Juruti, Óbidos, Curuá, na mesma ação, totalizando nove 
municípios atendido o que corresponde ao alcance de 69% da região. 

Adicionamente, informamos que a SEDOP prestará apoio técnicos para a 
implementação do Plano de Regularização Fundiária em assentamentos urbanos nos 
municípios localizados em áreas públicas municipais, estaduais e federais, bem como 
fortalecer a Regularização Fundiária, enquanto instrumento de planejamento e de 
política de intervenção urbana, inclusive em áreas rurais com características urbanas; 
promovendo a regularização Fundiária de Interesse Social (Reurb-S) e Específico 
(Reurb-E), prevista na Lei Federal nº 13.465/2017. 

Com relação ao desempenho físico em 2019, as ações encontram-se me 
execução com as seguintes etapas: 

 No município de Alenquer, no ano de 2019, foi dada continuidade as ações 
referentes ao Convênio nº005/2017, para a Elaboração do Plano Municipal de 
Mobilidade Urbano. Já foram realizadas as orientações para a elaboração do 
inventario preliminar, analise dos mapas. As atividades estão com 50% das ações 
executadas.  

 Nos municípios de Belterra e Mojuí dos Campos, no em 2019, não tivemos 
ações/atividades, os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos e 
acompanhados pela SEDOP em 2018, foram suspensos e não houve demanda de 
continuidade das ações.  

 No município de Óbidos, no ano de 2019, foram desenvolvidas duas ações: a 
primeira referente ao Termo de Cooperação Técnica nº 22/2019, para a 
concepção do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, nesta ação, já foram 
realizadas; oficina metodológica para nivelamento das informações; orientação 
para a elaboração das peças técnicas, e a segunda ação refere-se ao Termo de 
Cooperação Nº 23/2019, cujo objetivo é a Implementação de Instrumentos 
Urbanísticos, esta ação corresponde a 3ª etapa do Programa de Ordenamento 
Territorial Urbano e Revisão de Plano Diretor Municipal, foram realizadas oficina 
para repassar a metodologia e o nivelamento das informações e orientação para 
a elaboração das peças técnicas, a ação avançou em 10%. 

 O município de Oriximiná, foi dada continuidade nas ações referentes ao 
Convênio nº 114/2018, que tem por objetivo a elaboração do Plano Municipal de 
Mobilidade Urbano. Esta se encontra com 75% das ações realizados e previsão 
de finalização de todas as etapas técnicas é em Dezembro/2019. Contudo, no 
ano 2019, o município firmou o Termo de Cooperação Nº 09/2019, para a 
Implementação de Instrumentos Urbanísticos, esta ação corresponde a 3ª etapa 
do Programa de Ordenamento Territorial Urbano e Revisão de Plano Diretor 
Municipal,  cujo objetivo é o Planejamento das ações e pesquisa documental 
para Regularização Fundiária, nesta ação já foram realizadas visita técnica para 
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elaboração do Plano de Regularização Fundiária e revisão das leis municipais, o 
que representa  avanço de 30% nas atividades. 

 No município de Terra Santa: foi dada continuidade nas ações referente ao 
Convênio Nº 125/2018 que tem por objetivo a Implementação de Instrumentos 
Urbanísticos, esta ação corresponde a 3ª etapa do Programa de Ordenamento 
Territorial Urbano e Revisão de Plano Diretor Municipal, já foram realizadas visita 
técnica ao município para alinhamento e orientações nas concepções da 
legislação urbanística, com 30% das ações realizadas. 

 No município de Curuá, no ano de 2019, foram iniciadas as ações referentes ao 
Termo de Cooperação Técnica nº 34/2019, cujo objetivo e o apoio e orientação 
para a Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, já foram realizadas visita 
técnica para capacitação e nivelamento das informações, o que representa 
avanço de 10% das ações realizadas.  

 No município de Santarém – POLO, não temos ações sendo desenvolvidas 
neste município, por tratar-se de uma via de transbordo para as viagens 
destinadas aos municípios do Baixo Amazonas. 

 No município de Juruti, no ano de 2019, foram iniciadas as ações referentes ao 
Termo de Cooperação Técnica nº 08/2019, que visa o apoio técnico para a 
Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, nesta ação já foram realizadas visita 
técnica para capacitação, para a produção de peças técnicas, orientações para 
elaboração do inventario preliminar, elaboração de mapas temáticos e relatórios 
viários, esta ação avançou 30%.   

 Com relação ao desempenho financeiro, foram executados cerca de 19% do 
valor de R$ 1.145,00, programado para atender a região durante o ano de 2019, para 
realização de serviços de apoio técnico.  

Finalizando, a SEDOP considera que para a Região do Baixo Amazonas, a ação 
8462: Apoio Técnico-Institucional para Elaboração dos Planos Municipais de 
Mobilidade Urbana e Planos Diretores Municipais - PROTURB o desempenho está 
Conforme o Programado, uma vez que foi possível alcançar os produtos até dezembro 
de 2019. Vale ressaltar, que para o êxito da ação foge da governabilidade da SEDOP. 

 

 REGIÃO DO CARAJÁS 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2019 para oferecer apoio  às 
prefeituras municipais de Eldorado dos Carajás, Marabá, Palestina do Pará, 
Parauapebas, através da formalização de Termos de Cooperação Técnica, no qual a 
SEDOP e as Prefeituras formam equipes para realizar as atividades necessárias à 
elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, em atenção ao disposto na Lei 
Federal 12.857/2012. 

Na Região do Carajás, dos doze municípios que compõem a região, a SEDOP 
realiza o apoio técnico-institucional para elaboração dos Planos Municipais de 
Mobilidade Urbana e Planos Diretores Municipais em quatro municípios, Eldorado dos 
Carajás, Marabá, Palestina do Pará, Parauapebas, atendido o que corresponde ao 
alcance de 33% da região. 

Com relação ao desempenho físico em 2019, as ações encontram-se me 
execução com as seguintes etapas: 
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 No município de Eldorado dos Carajás, foi dada continuidade as ações 
referentes ao Convênio nº126/2018, como objetivo de apoiar o município na 
elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbano, já foram realizadas 
orientações para elaboração do inventario preliminar, elaboração dos mapas 
temáticos e relatórios viários, a execução avançou em 30% do planejado. 

 No município de Marabá – POLO, não temos ações sendo desenvolvidas no 
município. Porém, consideramos o mesmo um polo, por tratar-se de uma via de 
transbordo para as viagens destinadas aos municípios vizinhos. 

 Nos municípios de Palestina do Pará e Parauapebas, não tivemos ações de 
acompanhados no ano de 2019, pelo PROTURB, não houve demanda municipal 
para a continuidade das ações. 

Com relação ao desempenho financeiro, embora tenha sido programado um 
valor de R$ 3.600,0046 no exercício de 2019 para atender esta ação na Região do 
Carajás, não houve movimentação financeira.  

Neste sentido, temos a seguinte consideração a fazer, uma vez que houve 
desempenho físico nesta ação com a presença técnicos da SEDOP nos municípios desta 
região: 

- A SEDOP possui um número expressivo de solicitações de diárias (média de 
50/mês), além do que, muitas vezes na mesma solicitação o técnico presta serviço em 
vários municípios da mesma região. Ocorre que, no momento da execução 
orçamentária, a referida despesa foi liquidada em outra ação do Programa Mobilidade 
e Desenvolvimento Urbano. 

Lamentamos o ocorrido e nos comprometemos para o próximo exercício em 
fazer com que todas as movimentações financeiras tenham sua execução em 
consonância com o Programa e Ação a qual pertencem. 

 

 REGIÃO DO GUAJARÁ 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2019 para oferecer apoio  à prefeitura 
do municipal de Belém, através da formalização de Termo de Cooperação Técnica, no 
qual a SEDOP e a Prefeitura formam equipes para realizar as atividades necessárias à 
elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, em atenção ao disposto na Lei 
Federal 12.857/2012. 

Com relação ao desempenho físico em 2019, as ações de apoio e capacitação dos 
técnicos municipais na elaboração de seus Planos Setoriais,  informamos que os 
técnicos receberam capacitação no Software livre QGIS, necessário para construção de 
mapas temáticos e orientações para a elaboração de peças técinicas, com 100% do 
planejado executado. 

Com relação ao desempenho financeiro, embora tenha sido programado um 
valor de R$ 600,0047 no exercício de 2019 para atender esta ação na Região do 
Guajará, não houve movimentação financeira.  

Neste sentido, temos a seguinte consideração a fazer, todas as ações foram 
desenvolvidas na sede da SEDOP, não houve necessidade de dispêndio financeiro. 
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 REGIÃO DO GUAMÁ 

Na Região do Guamá, dos dezoito municípios que compõem a região, a SEDOP 
realiza o apoio técnico-institucional para elaboração dos Planos Municipais de 
Mobilidade Urbana e Planos Diretores Municipais, inicialmente em cinco municípios; 
Castanhal, Maracanã, Marapanim, Santa Maria do Pará e Santo Antônio do Tauá, 
porém, conforme diretrizes do governo atual foram inseridos mais dois municípios; 
Santa Izabel, São Domingos do Capim, nesta mesma ação, totalizando sete municípios 
atendido, o que corresponde ao alcance de 39% da região. 

Com relação ao desempenho físico em 2019, as ações  encontram-se 
me execução com as seguintes etapas:  

 Os municípios de Castanhal, Maracanã, Santa Maria do Pará e Santo Antônio 
do Tauá, não tivemos ações de acompanhados no ano de 2019, pelo PROTURB, 
não houve demanda municipal para a continuidade das ações. 

 No municipío São Domingos do Capim, formalizou pedido de Apoio em 
novembro/2019 para elaboração do Planos de Mobilidade Urbana. Esta 
demanda está programadas para iniciar a partir de janeiro de 2020. 

 No município de Marapanim, iniciou as atividades apois firmar o Termo de 
Cooperação Técnica nº28/2019, que tem por objetivo o apoio técnico para a 
Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, esta ação a previsão para iniciar em 
janeiro 2020. Com referencia ao Termo de Cooperação Técnica nº29/2019, que 
tem o objetivo de dar continuidade as ações de Revisão do Plano Diretor 
Municipal que se encontra na 2ª etapa, foram realizadas as audiencias para 
apresentação do diagnóstico atualizado a sociedade, esta ação avançou em 70%. 

Com relação ao desempenho financeiro, embora tenha sido programado um 
valor de R$ 1.000,0048 no exercício de 2019 para atender esta ação na Região do 
Guamá, não houve movimentação financeira.  

Neste sentido, temos a seguinte consideração a fazer, uma vez que houve 
desempenho físico nesta ação com a presença técnicos da SEDOP nos municípios desta 
região: 

A SEDOP possui um número expressivo de solicitações de diárias (média de 
50/mês), além do que, muitas vezes na mesma solicitação o técnico presta serviço em 
vários municípios da mesma região. Ocorre que, no momento da execução 
orçamentária, a referida despesa foi liquidada em outra ação do Programa Mobilidade 
e Desenvolvimento Urbano. 

Lamentamos o ocorrido e nos comprometemos para o próximo exercício em 
fazer com que todas as movimentações financeiras tenham sua execução em 
consonância com o Programa e Ação a qual pertencem. 

 
  

                                                           
48

 FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 05/12/2016 
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 REGIÃO DO MARAJÓ 

Na Região do Marajó, dos dezesseis municípios que compõem a região, a SEDOP 
realiza o apoio técnico-institucional para elaboração dos Planos Municipais de 
Mobilidade Urbana e Planos Diretores Municipais inicialmente em cinco municípios; 
Breves, Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Salvaterra e Soure.  Porém, conforme 
diretrizes da gestão atual foram inseridos mais dois municípios; Gurupá e Portel, 
totalizando sete municípios atendido, o que corresponde ao alcance de 39% da região. 

Com relação ao desempenho físico em 2019, as ações encontram-se me 
execução com as seguintes etapas: 

 No município de Gurupá, as açõe foram iniciadas após a assinatua do Termo de 
Cooperação Técnica nº 11/2019, para a Revisão do Plano Diretor Municipal, cujo 
objetivo é apoiar e capacitar os técnicos da administração pública municipal, 
sociedade civil, e organizações sociais, visando aumentar a capacidade de 
planejamento e gestão urbana municipal. Já foram  realizadas oficina 
metodológica com técnicos para as orientações necessárias  a revisão do PDM. 
Quanto a Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, encontra-se na fase de 
elaboração do Plano de trabalho, mapas temáticos e demais peças técnicas, a 
ação avançou em 10%. 

  No município de Portel, foi assinado o Termo de Cooperação Técnica nº 
02/2019, para a Revisão do Plano de Mobilidade Urbana. Estas ações foram 
concluídas conforme o programado, os técnicos do município estão realizando as 
alterações no projeto de lei da mobilidade urbana. 

 Nos municípios Breves, Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Salvaterra, Soure. 
em 2019 não tivemos ações de Mobilidade Urbana e Revisão de Plano Diretor, 
sendo desenvolvidas nesses municípios, os trabalhos que estavam sendo 
desenvolvidos e acompanhados pelo PROTURB em 2018 foram suspensos e não 
houve demanda para a continuidade das ações. 

Com relação ao desempenho financeiro, foram executados cerca de 60% do 
valor R$ 1.687,50 programado, para realização de serviços de apoio técnico. 

 Finalizando, a SEDOP considera que para a Região do Marajó, a ação 8462: 
Apoio Técnico-Institucional para Elaboração dos Planos Municipais de Mobilidade 
Urbana e Planos Diretores Municipais - PROTURB o desempenho está Conforme o 
Programado, uma vez que foi possível alcançar os produtos até dezembro de 2019. 
Vale ressaltar, que para o êxito da ação foge da governabilidade da SEDOP. 

 

 REGIÃO DO RIO CAETÉ 

Na Região do Caeté, dos quinze municípios que compõem a região, a SEDOP 
realiza o apoio técnico-institucional para elaboração dos Planos Municipais de 
Mobilidade Urbana e Planos Diretores Municipais inicialmente em três municípios; 
Augusto Corrêa, Bragança e Capanema.  Porém, conforme diretrizes da gestão atual 
foram inseridos mais dois municípios; Cachoeira do Piriá e Viseu, totalizando quatro 
municípios atendido, o que corresponde ao alcance de 33% da região. 

Com relação ao desempenho físico em 2019, as ações encontram-se me 
execução com as seguintes etapas: 

 No município de Augusto Corrêa, foi dada continuidade as ações referentes ao 
Convênio nº 18/2018, para a Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, que 
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tem por objetivo, capacitar, orientar e acompanhar as atividades para a 
elaboração do plano. As atividades desta ação avançaram em 80% e a previsão 
de finalização das etapas técnicas em Dezembro/2019. Adicionalmente, 
informamos que o município esta sendo capacitado para elaboração do Plano de 
Regularização Fundiária, já foram realizadas visitas técnica para análise de 
documentos e revisão das leis municipais. As ações avançaram em 30%. 

 No município de Bragança, foi dada continuidade ações referente ao Convênio 
nº 02/2018 para revisão do Plano de Mobilidade, as ações encontram-se na 
primeira etapa da revisão do plano, foram realizada as orientações para a 
elaboração dos mapas temáticos e revisão das leis municipais e sugestões para o 
Projeto de Lei. As ações avançaram em 30%.  

 No município de Capanema, foi dada continuidade as ações referentes ao 
Convênio nº 01/2017, para Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, as ações 
encontram-se na segunda etapa do plano, com o inventario preliminar e 
diagnostico da mobilidade elaborada, analisada, esses produtos serão 
apresentados nas audiências distritais e sede do município. As ações avançaram 
em 50%.   

 No município Cachoeira do Piriá, foram iniciadas as tratativas para a 
formalização da parceria da SEDOP com o município para o apoio técnico na 
Elaboração do Plano Diretor Municipal.  

Com relação ao desempenho financeiro, foram executado cerca de 59% do valor 
R$ 1.200,00 programado, para realização de serviços de apoio técnico. 

Finalizando, a SEDOP considera que para a Região do Caeté, a ação 8462: Apoio 
Técnico-Institucional para Elaboração dos Planos Municipais de Mobilidade Urbana e 
Planos Diretores Municipais - PROTURB o desempenho está Conforme o Programado, 
uma vez que foi possível alcançar os produtos até dezembro de 2019. Vale ressaltar, 
que para o êxito da ação foge da governabilidade da SEDOP. 

 

 REGIÃO DO RIO CAPIM 

Na Região do Rio Capim, dos dezesseis municípios que compõem a região, a 
SEDOP realiza o apoio técnico-institucional para elaboração dos Planos Municipais de 
Mobilidade Urbana e Planos Diretores Municipais, inicialmente em cinco municípios; 
Dom Eliseu, Paragominas, Rondon e Ulianópolis.  Porém, conforme diretrizes da gestão 
atual foram inseridos mais três municípios; Bujaru, Concordia do Pará, Tomé Açú, 
totalizando sete municípios atendidos, o que corresponde ao alcance de 58% da 
região. 

Com relação ao desempenho físico em 2019, as ações encontram-se me 
execução com as seguintes etapas: 

 No município Bujaru, as ações iniciaram com assinatura de dois Termos de 
Cooperação Técnica nº 15/2019 e nº 16/2019, para a elaboração do Plano de 
Mobilidade Urbana e Revisão do Plano Diretor respectivamente. Nesta ação já 
foram realizadas visita técnica para capacitação, nivelamento das informações, 
inventario preliminar e mapas temáticos.  As ações avançaram em 10%. 

 No município de Concórdia do Pará, as ações foram iniciadas com a assinatura 
do Termo de Cooperação Técnica nº 04/2019, para a Elaboração do Plano de 
Mobilidade Urbana. As ações avançaram 80% e a previsão conclusão das 
atividade é dezembro /2019.  



67 
 

 No município de Tomé Açu, as ações iniciaram com a assinatura de dois termos 
de cooperação; Termo de Cooperação Técnica nº 17/2019 e nº 17/2019, para a 
elaboração do Plano de Mobilidade Urbana e Revisão do Plano Diretor 
respectivamente. Nesta ação já foram realizada oficina metodológica para 
nivelamento das informações e orientação na elaboração das peças técnicas, 
inventario preliminar e mapas temáticos. As ações avançou em  10%. 

 No município de Ulianópolis, foram dada continuidade ao as ações referentes 
ao Convênio nº 03/2017, para a Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, 
foram realizadas capacitações, analise dos mapas temáticos. Adicionalmente, 
informamos que foi assinado o Termo de Cooperação Nº 20/2019, cujo objetivo 
é o Planejamento das ações e pesquisa documental para Revisão dos Planos 
setoriais e Legislação Municipal para elaboração do Plano de Regularização 
fundiária. As ações avançaram 50%.  

 Nos municípios de Dom Eliseu, Paragominas, Rondon, não tivemos ações de 
Mobilidade Urbana e Revisão de Plano Diretor sendo desenvolvidas nesses 
municípios, os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos e acompanhados 
pelo PROTURB em 2018 foram suspensos e não demanda para continuidade das 
ações.  

 Com relação ao desempenho financeiro, foram executados cerca de 2% do valor 
programado para atender a região durante o ano de 2019, correspondendo a um valor 
de R$ 675,00. Quanto a baixa execução financeira temos a seguinte consideração a 
fazer, uma vez que houve desempenho físico nesta ação com a presença técnicos da 
SEDOP nos municípios desta região:  

- A SEDOP possui um número expressivo de solicitações de diárias (média de 
50/mês), além do que, muitas vezes na mesma solicitação o técnico presta serviço em 
vários municípios da mesma região. Ocorre que, no momento da execução 
orçamentária, a referida despesa foi liquidada em outra ação do Programa Mobilidade 
e Desenvolvimento Urbano. 

 Finalizando, a SEDOP considera que para a Região do Rio Capim, a ação 8462: 
Apoio Técnico-Institucional para Elaboração dos Planos Municipais de Mobilidade 
Urbana e Planos Diretores Municipais - PROTURB o desempenho está Conforme o 
Programado, uma vez que foi possível alcançar os produtos até dezembro de 2019. 
Vale ressaltar, que para o êxito da ação foge da governabilidade da SEDOP. 

 

 REGIÃO DO TAPAJÓS 

Na Região do Tapajós, dos seis municípios que compõem a região, a SEDOP 
realiza o apoio técnico-institucional para elaboração dos Planos Municipais de 
Mobilidade Urbana e Planos Diretores Municipais em dois municípios, Itaituba e 
Rurópolis, o que corresponde ao alcance de 33% da região. 

Informamos que em 2019, não tivemos ações de Mobilidade Urbana e Revisão 
de Plano Diretor sendo desenvolvidas nesses municípios, os trabalhos que estavam 
sendo desenvolvidos e acompanhados pelo PROTURB em 2018 foram suspensos e não 
houve demanda para a continuidade das ações. Vale ressaltar, que a Ação 8462 - Apoio 
Técnico-Institucional para Elaboração dos Planos Municipais de Mobilidade Urbana e 
Planos Diretores Municipais - PROTURB é uma parceira institucional, que o êxito da 
ação foge da governabilidade da SEDOP. 
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 REGIÃO DO TOCANTINS 

Na Região do Tocantins, dos onze municípios que compõem a região, a SEDOP 
realiza o apoio técnico-institucional para elaboração dos Planos Municipais de 
Mobilidade Urbana e Planos Diretores Municipais inicialmente em três municípios; 
Abaetetuba, Acará, Baião, Limoeiro do Ajuru. Porém, conforme diretrizes da gestão 
atual foram inseridos mais o município de Oeiras do Pará, totalizando quatro 
municípios atendido, o que corresponde ao alcance de 45% da região. 

Com relação ao desempenho físico em 2019, as ações encontram-se me 
execução com as seguintes etapas: 

 No município de Limoeiro do Ajuru, foi dada continuidade as ações referentes 
ao Convênio nº 02/2018, para a Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, que 
tem por objetivo: capacitar, orientar e acompanhar as atividades para a 
elaboração do plano. As atividades desta ação avançaram em 25%. O baixo 
desempenho desta ação prende aos fatores internos da gestão municipal. 

 No município de Acará, foi dada continuidade as ações referentes ao Convênio 
nº 08/2017, para elaborar o Plano de Mobilidade Urbana, que tem por objetivo: 
capacitar, orientar e acompanhar as atividades para elaborar o Plano. As 
atividades avançaram em 40%. Foram realizadas visitas periódicas para 
acompanhar as atividades do cronograma e do plano de trabalho. 

 No município de Baião, foi dada continuidade as ações referentes ao Convênio nº 

044/2018, para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, que tem por objetivo: 
capacitar, orientar e acompanhar as atividades para elaborar o Plano. As atividades 

avançaram em 70%. Foram realizadas as ações de orientações para elaboração do 
Plano de ação, intervenções e elaboração da minuta do Projeto de Lei da 
mobilidade. 

 No município de Abaetetuba, foi dada continuidade as ações referentes ao 
Convênio nº 045/2018, para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. Todas 
as atividades e etapas foram concluídas com êxito no mês de novembro com a 
aprovação da minuta do Plano Municipal de Mobilidade Urbana.  

 No município de Oeiras do Pará, não tivemos ações de Mobilidade Urbana e 
Revisão de Plano Diretor sendo desenvolvidos nesse município, os trabalhos que 
estavam sendo desenvolvidos e acompanhados pelo PROTURB em 2018 foram 
suspensos e não demanda municipal para a continuidade das ações.  

Com relação ao desempenho financeiro, foram executados cerca de 5% superior 
do valor programado para atender a região durante o ano de 2019, correspondendo a 
um valor de R$ 1.687,50, que foram destinados ao apoio técnico. 

Finalizando, a SEDOP considera que para a Região do Tocantins, a ação 8462: 
Apoio Técnico-Institucional para Elaboração dos Planos Municipais de Mobilidade 
Urbana e Planos Diretores Municipais - PROTURB o desempenho está Conforme o 
Programado, uma vez que foi possível alcançar os produtos até dezembro de 2019. 

 

 REGIÃO DO XINGU 

A SEDOP assumiu o compromisso no PPA 2019 para oferecer assessoria às 
prefeituras dos municipais de: Anapu, Senador José Porfírio, Uruará, através da 
formalização de Termos de Cooperação Técnica, no qual a SEDOP e as Prefeituras 
formam equipes para realizar as atividades necessárias à elaboração do Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana, em atenção ao disposto na Lei Federal 12.857/2012. 
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Porém em 2019, não tivemos ações de Mobilidade Urbana e Revisão de Plano 
Diretor sendo desenvolvidas nesses municípios, os trabalhos que foram iniciados em 
2018 através do PROTURB, foram suspensos e não houve demanda municipal a 
continuidade das ações. 

 

3.2.4. AÇÃO 8463: APOIO AS AÇÕES DO CONCIDADES 

 REGIÃO DO GUAJARÁ 

Como órgão responsável por zelar pelo fiel cumprimento das competências 
estabelecidas para o CONCIDADES/PA, a SEDOP, durante o ano de 2019 desenvolveu 
várias atividades, como forma de cumprimento do planejamento de reuniões 
estabelecidas para o ano de 2019. A tabela a seguir, apresenta os principais produtos 
relacionados ao CONCIDADES, obtidos no decorrer do ano de 2019: 

FONTE: RELATÓRIO GERENCIAL DIMAC/SEDOP: NOVEMBRO 2019 

Com relação ao desempenho financeiro, do valor de R$ 207.016,0049 
programado no orçamento de 2019, foram utilizados cerca de R$ 77.106,06, o que 
corresponde a 37% do valor planejado.  

O percentual de execução financeira abaixo do programado, deve-se por 
condicionantes que estão fora da governabilidade da SEDOP, como a extinção do 
Ministério das Cidades, o que impactou na não realização das Conferências Municipais 
e da Conferência Estadual. 
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 FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO: 05/12/2019 

AÇÕES DO CONCIDADES – 2019 

REGIÃO DE 
INTEGRAÇÃO 

ATIVIDADES PRINCIPAIS PRODUTOS 

Todas as Regiões 
de Integração 

Realização de Reuniões 
Extraordinárias. 

- 03 Reuniões Extraordinárias realizadas. 

Realização de Reuniões 
Ordinárias. 

- 03 Reuniões Ordinárias realizadas: 

 14ª Reunião Ordinária do CONCIDADES – 4 

e 5 junho/2019; 

 15ª Reunião Ordinária do CONCIDADES – 

20 a 22 agosto/2019; 

 16ª Reunião Ordinária do CONCIDADES – 

26 29 novembro/2019; 

Realização de 08 Reuniões das 
Câmaras Temáticas. 

- 02 Reuniões da Câmara de Habitação 
realizadas; 
- 02 Reuniões da Câmara de Transporte, 
Trânsito, Mobilidade e Acessibilidade 
realizadas; 
- 02 Reuniões da Câmara de Saneamento 
Ambiental realizadas; 
- 02 Reuniões da Câmara de Planejamento 
Territorial Urbano realizadas. 
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IV. PROGRAMA 

GOVERNANÇA PARA  

RESULTADOS 

4.1. AVALIAÇÃO SETORIAL DO PROGRAMA 

4.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  

4.1.2. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 
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4.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

Dos Programas que fazem parte do PPA 2016/2019, o Programa Governança 
para Resultados é o que tem maior transversalidade nas políticas públicas 
desenvolvidas pelo Governo do Estado. Prova incontestável são os quatro objetivos 
que fundamentam o referido Programa: 

Objetivo 1: Ampliar e Otimizar a Capacidade de Investimento do Estado. 

Objetivo 2: Fortalecer a Gestão de Pessoas. 

Objetivo 3: Fortalecer a Governança. 

Objetivo 4: Promover a Integração da Gestão Regionalizada. 

Dos quatro objetivos, a SEDOP desenvolve ações governamentais que 
contribuem para o alcance de três objetivos: Fortalecer a Gestão de Pessoas, 
Fortalecer a Governança e Promover a Integração da Gestão Regionalizada.  

As ações da SEDOP que estão vinculadas ao objetivo Fortalecer a Governança, 
contribuem de uma maneira mais efetiva no cumprimento da missão institucional, 
principalmente no que se refere aos seguintes tópicos: 

 “[...] propor e implementar a política de organização urbana e Regional 
[...] gerenciar a execução dos planos, programas e projetos dela 
decorrentes [...] em consonância com a Política Estadual de 
Desenvolvimento e planejar coordenar, monitorar, fiscalizar, avaliar e 
executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado ou de 
seu interesse.” 

A tabela a seguir, apresenta como a SEDOP participa do Programa Governança 
para Resultados nas Regiões de Integração do Estado do Pará e quais ações são 
desenvolvidas inclusas a cada objetivo. 

 

OBJETIVOS NOME DA AÇÃO REGIÃO DE ABRANGÊNCIA 

Fortalecer a Gestão 
de Pessoas. 

6077. Desenvolvimento de 
Competências e Habilidades 
Profissionais. 

Guajará, Tapajós, Carajás, Baixo 
Amazonas, Marajó. 

Fortalecer a 
Governança. 

7556. Apoio a Construção e 
Adequação de Espaços de Utilização 
Pública. 

Araguaia, Guajará, Carajás, Guamá, 
Baixo Amazonas, Marajó, Rio Caeté, Rio 
Capim, Tocantins, Tapajós, Xingu. 

8257. Apoio ao Desenvolvimento 
Municipal. 

Araguaia, Carajás, Lago de Tucuruí, Rio 
Capim. 

755. Implantação do Sistema de 
Gestão e Planejamento Integrado 
das Regiões Metropolitanas. 

Guajará, Baixo Amazonas. 

Promover a 
Integração da Gestão 

Regionalizada 

7552. Construção e Conservação de 
Imóveis Públicos Estaduais. 

Guajará. 

8238. Gestão de Tecnologia da 
Informação e Comunicação. 

Guajará. 

8233. Edição e Publicação de Atos da 
Administração Pública. 

Guajará. 
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Em 2019, a SEDOP investiu cerca de R$ 22.330.135,7650 no desenvolvimento das 
ações do Programa Governança para Resultados, que estão sob sua responsabilidade. 
Do valor total, cerca de 83% foram utilizados na execução da Ação 7556. Apoio a 
Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública. 

A referida ação, que tem como objetivo Ampliar o Investimento de Obras e 
Espaços Sociais nos Municípios Paraenses e está presente em onze, das doze Regiões 
de Integração do Estado do Pará, recebeu investimento na ordem de R$ 
18.608.759,5051 durante o ano de 2019. 

A importância desta ação dá-se por contribuir com o Governo do Estado, na 
promoção do desenvolvimento econômico e do bem-estar da população paraense, 
através da execução de obras que valorizam o espaço social, tais como praças, quadras 
poliesportivas, complexos esportivos, etc.... Estas obras são de grande importância na 
condução da política de governança, uma vez que, considera-se que governança 
pública compreende tudo o que uma instituição pública faz para assegurar que sua 
ação esteja direcionada para objetivos alinhados aos interesses da sociedade52. 

Por fim, ressaltamos o compromisso da SEDOP no ano de 2019 em colaborar 
com o Governo do Estado na obtenção dos objetivos do Programa Governança Para 
Resultados, os quais são fundamentais para fortalecer a confiança da sociedade na 
atuação das instituições públicas. 
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 SIGPLAN – RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA – EXERCÍCIO 2019 – 05/12/2019. 
51

 SIGPLAN – RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA – EXERCÍCIO 2019 – 05/12/2019. 
52

 GUIA DA POLÍTICA DE GOVERNANÇA PÚBLICA / CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – BRASÍLIA : CASA CIVIL DA 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2018. 
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4.1.2. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 

AÇÃO 6077: DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PROFISSIONAIS 
TOTAL SERVIDORES CAPACITADOS: 05 SERVIDORES. 
 
# REGIÃO DO GUAJARÁ: 

 Curso de Gestão de Resíduos Sólidos e Logísticas Reversa 

- Munícipio: Belém 

- Valor do Investimento: R$ 300,00 

- Nº Servidores Capacitados: 02 Servidores. 

 Congresso Brasileiro de Engenharia da Avaliação e Perícia COBREAP 

- Munícipio: Belém  

- Valor do Investimento: R$ 1.550,00 

- Nº Servidores Capacitados: 01 Servidor. 

 Projetos BIM- Building Information Modeling 2019. 

- Munícipio: Belém 

- Valor do Investimento: R$ 6.580,00 

- Nº Servidores Capacitados: 02 Servidores. 

 
AÇÃO 7552: CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS 
Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS EM 2019: 02 OBRAS 
 

# REGIÃO DO GUAJARÁ: 

- Munícipio Beneficiado: Belém 

- Entrega Efetuada: Conclusão de Três Blocos Residenciais para Graduados, com 36 
apartamentos - I COMAR; 

- Valor do Investimento: R$ 720.622,07 

- Status: Concluída em Maio de 2019. 

 

- Munícipio Beneficiado: Belém 

- Entrega Efetuada:  Construção do Prédio para Acervo Histórico da Guarnição de 
Aeronáutica de Belém na Base; 

- Valor do Investimento: R$ 2.647.896,91 

- Status: Concluída em Maio de 2019. 
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AÇÃO 7556: APOIO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO 
PÚBLICA 
Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS EM 2019: 10 OBRAS 

 

# REGIÃO CARAJÁS:  

- Munícipio Beneficiado: Palestina do Pará 

- Entrega Efetuada:  Construção de dois Quiosques na Praça Sagrado Coração de Jesus 

- Valor do Investimento: R$ 127.227,90 

- Status: Concluída em Abril de 2019. 

 

# REGIÃO GUAJARÁ: 

- Munícipio Beneficiado: Ananindeua 

- Entrega Efetuada:  Revitalização da Praça Tancredo Neves 

- Valor do Investimento: R$ 100.000,00 

- Status: Concluída em Junho de 2019. 

 

- Munícipio Beneficiado: Ananindeua 

- Entrega Efetuada:  Construção da Praça do Conjunto Pindorama II 

- Valor do Investimento: R$ 150.000,00 

- Status: Concluída em Junho de 2019. 

 

- Munícipio Beneficiado: Ananindeua 

- Entrega Efetuada:  Construção da Feira de Pescados do PAAR 

- Valor do Investimento: R$ 500.000,00 

- Status: Concluída em Outubro de 2019. 

 

# REGIÃO GUAMÁ: 

- Munícipio Beneficiado: Castanhal 

- Entrega Efetuada:  Construção do Hospital Regional Público 

- Valor do Investimento: R$ 104.707.431,78 

- Status: Concluída em  

 

- Munícipio Beneficiado: Castanhal 

- Entrega Efetuada:  Construção da Sede dos Moto-Taxistas; 

- Valor do Investimento: R$ 138.615,57 

- Status: Concluída em Outubro de 2019. 



75 
 

# REGIÃO MARAJÓ: 

- Munícipio Beneficiado: Afuá 

- Entrega Efetuada:  Reforma da Cobertura Metálica da Quadra de Esportes Dr. Nelson 
Salomão  

- Valor do Investimento: R$ 400.000,00 

- Status: Concluída em Dezembro de 2019. 

 

- Munícipio Beneficiado: Afuá 

- Entrega Efetuada:  Reconstrução de Passarelas Urbanas em Madeira no Bairro Capim 
Marinho  

- Valor do Investimento: R$ 600.000,00 

- Status: Concluída em Abril de 2019. 

 

# REGIÃO CAETÉ: 

- Munícipio Beneficiado: Bragança 

- Entrega Efetuada:  Construção de Logradouro - Praça do Bacuriteua 

- Valor do Investimento: R$ 129.185,93 

- Status: Concluída em Setembro de 2019. 

 

- Munícipio Beneficiado: Bragança 

- Entrega Efetuada:  Construção do Monumento de São Benedito 

- Valor do Investimento: R$ 873.004,78 

- Status: Concluída em Dezembro de 2019. 
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4.2.1. AÇÃO 7552: CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICO 

ESTADUAIS 

 REGIÃO DO GUAJARÁ 

Com o objetivo de Preservar as Edificações Públicas para Melhor servir a 
População, a ação Construção e Conservação de Imóveis Públicos Estaduais, tem seu 
foco de atuação na Região de Integração do Guajará. 

Para o ano de 2019, foi planejado o desenvolvimento desta ação para o 
município de Belém com a execução de quatro obras. No decorrer do ano, duas obras 
foram concluídas no final do 1º semestre, superando a meta prevista de uma obra 
realizada. As obras concluídas foram: 

 Conclusão de Três Blocos Residenciais para Graduados, com 36 apartamentos - 
I COMAR; 

 Construção do Prédio para Acervo Histórico da Guarnição de Aeronáutica de 
Belém na Base; 

Com relação ao desempenho financeiro, foram investidos cerca de R$ 
3.469.315,3253 no desenvolvimento das obras, ultrapassando o valor de R$ 
241.000,0054 programado para o ano de 2019. Neste sentido, faz-se necessário 
apresentar as seguintes considerações: 

1) Devido a limitação do teto orçamentário e com a expectativa, no momento 
da elaboração do orçamento, de concluir no decorrer do ano de 2019 apenas 
uma obra nesta ação, a SEDOP fez a previsão orçamentária que foi possível 
para aquele momento; 

2) A conclusão de mais uma obra e a movimentação financeira nas demais 
obras além do previsto, contribuiu para que o desempenho financeiro desta 
ação excedesse o valor programado.  

Sendo assim, por mais que a execução financeira desta ação tenha excedido o 
programado para o ano de 2019, o fato da meta física estabelecida ter sido superada 
em 200% confere a ação o status de Conforme o Programado. 

 

4.2.2. AÇÃO 7556: APOIO A CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS 

DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA  

 REGIÃO DO ARAGUAIA 

Com o objetivo de ampliar o investimento de obras e espaços sociais nos 
municípios paraenses, no ano de 2019, a SEDOP assumiu o compromisso de executar a 
ação Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública nos municípios 
de Conceição do Araguaia, Rio Maria, Santana do Araguaia e Xinguara.  

As obras planejadas para serem executadas no exercício de 2019 são as 
seguintes: 
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 Conceição do Araguaia: Construção de Praça, localizada na Avenida Paes de 
Carvalho S/N. 

 Rio Maria: Construção do Terminal de Transportes Alternativos e Praça de 
Alimentação. 

 Santana do Araguaia: Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário. 

 Xinguara: Iluminação Pública do Canteiro Principal da Avenida Xingu. 

Das quatro obras programadas para serem realizadas na Região do Araguaia, 
foram concluídas as obras previstas para o município de Conceição do Araguaia e 
Xinguara, totalizando duas entregas para a região e atingindo 50% da meta 
estabelecida. 

Quanto as outras obras, no Município de Rio Maria a obra segue em execução e 
no Município de Santana do Araguaia, a obra não foi iniciada. 

Com relação a execução financeira, do valor de R$ 269.500,0055 programado 
para atender esta ação na Região do Araguaia, foram utilizados cerca de R$ 601.988,79 
além do valor planejado no orçamento, totalizando uma execução financeira de R$ 
871.488,7956 no decorrer de 2019. 

Esta divergência orçamento planejado X orçamento executado deve-se a 
execução de obras através de destaques orçamentários. Como parte da missão 
institucional da SEDOP refere-se a “[...] planejar, coordenar, monitorar, fiscalizar, 
avaliar e executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado ou do seu 
interesse.”, esta Secretaria é o órgão responsável por receber demandas relacionadas 
a execução de obras dos demais órgãos que fazem parte da Estrutura Organizativa do 
Governo do Estado, dentre os quais enfatizamos a Casa Civil. 

Neste cenário, para esta ação na Região do Araguaia, houve execução financeira 
para os seguintes municípios: Água Azul do Norte, Banach, Floresta do Araguaia e 
Ourilândia. 

Finalizando, a SEDOP considera que para a Região do Araguaia, a ação 7556. 
Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública teve o desempenho 
físico e financeiro que Merece Atenção.  

 

 REGIÃO DO BAIXO AMAZONAS 

Com o objetivo de ampliar o investimento de obras e espaços sociais nos 
municípios paraenses, no ano de 2019, a SEDOP assumiu o compromisso de executar a 
ação Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública em seis 
municípios da Região do Baixo Amazonas: Almeirim, Curuá, Juruti, Monte Alegre, 
Santarém e Mojuí dos Campos.  

Dos seis municípios com obras planejadas para serem executadas no exercício de 
2019, apenas no Município de Santarém a obra é executada com recurso do tesouro. 
Nos demais municípios, as obras foram previstas para serem executadas com recurso 
oriundo da Caixa Econômica Federal (CEF). 

Acontece que, por diversas situações que ultrapassam a governabilidade da 
SEDOP, estas obras financiadas com recurso da CEF não tiveram o desenvolvimento 
programado para o ano de 2019. A SEDOP estabeleceu como meta, priorizar todas as 
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tratativas possíveis para solucionar os problemas que impedem a continuidade ou 
início destas obras nos referidos municípios, sejam eles de ordem técnica, documental 
ou financeira. 

Apenas o Município de Mojuí dos Campos, cuja obra é a Construção de Praça 
Pública, localizada na Estrada Pa-433, financiada com recurso da CEF teve sua 
finalização no ano de 2019. 

Com relação a execução financeira, do valor de R$ 3.622.500,0057 programado 
para atender esta ação na Região do Baixo Amazonas, foram utilizados cerca de R$ 
5.339.299.53 além do valor planejado no orçamento, totalizando uma execução 
financeira de R$ 8.961.799,5358 no decorrer de 2019.  

Esta divergência deu-se, em grande parte, devido o valor estabelecido no teto 
orçamentário disponibilizado para a SEDOP, ser insuficiente para a real necessidade de 
execução das obras. Exemplo disso é a Conclusão da Obra do Ginásio Poliesportivo 
para 5.000 Pessoas executada no Município de Santarém, na qual, para honrar o 
compromisso de assumido em 2019 pela SEDOP em dar celeridade a esta obra, no 
decorrer do ano foi liquidado um valor de R$ 7.766.995,63, cerca de R$ 5.056.995,63 
além do programado no orçamento para ano de 2019. 

 Além disso, teve a execução de obras através de destaques orçamentários. 
Como parte da missão institucional da SEDOP refere-se a “[...] planejar, coordenar, 
monitorar, fiscalizar, avaliar e executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do 
Estado ou do seu interesse.”, esta Secretaria é o órgão responsável por receber 
demandas relacionadas a execução de obras dos demais órgãos que fazem parte da 
Estrutura Organizativa do Governo do Estado, dentre os quais enfatizamos a Casa Civil. 

Finalizando, pelos motivos acima apresentados, a SEDOP considera que para a 
Região do Baixo Amazonas, a ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços 
de Utilização Pública teve o desempenho físico e financeiro que Abaixo do Esperado. 

 

 REGIÃO DO CARAJÁS 

Com o objetivo de ampliar o investimento de obras e espaços sociais nos 
municípios paraenses, no ano de 2019, a SEDOP assumiu o compromisso de executar a 
ação Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública no município 
de São Domingos do Araguaia na Região do Carajás. 

Entretanto, por mais que no decorrer do ano de 2019 o início da obra 
programada para o município de São Domingos do Araguaia não tenha sido 
concretizado, a SEDOP concluiu a Construção de dois Quiosques na Praça Sagrado 
Coração de Jesus, localizada no município de Palestina do Pará. Demanda esta que 
surgiu após a elaboração do planejamento orçamentário anual e, por este motivo, não 
consta como município contemplado por esta ação na Região do Carajás. 

Com relação a execução financeira, do valor de R$ 50.000,00 59 programado para 
atender um único município na Região Carajás, foram utilizados cerca de R$ 
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173.388,85 além do valor planejado no orçamento, totalizando uma execução 
financeira de R$ 223.388,85 60 no exercício de 2019.  

Esta divergência justifica-se, em grande parte, devido o valor estabelecido no 
teto orçamentário disponibilizado para a SEDOP, ser insuficiente para a real 
necessidade de execução das obras, além da execução de obras através de destaques 
orçamentários.  

Como parte da missão institucional da SEDOP refere-se a “[...] planejar, 
coordenar, monitorar, fiscalizar, avaliar e executar obras e serviços de engenharia e 
arquitetura do Estado ou do seu interesse.”, esta Secretaria é o órgão responsável por 
receber demandas relacionadas a execução de obras dos demais órgãos que fazem 
parte da Estrutura Organizativa do Governo do Estado, dentre os quais enfatizamos a 
Casa Civil. 

Finalizando, pelos motivos acima apresentados, a SEDOP considera que para a 
Região do Baixo Amazonas, a ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços 
de Utilização Pública teve o desempenho físico e financeiro que Conforme 
Programado.  

 

 REGIÃO DO GUAJARÁ 

Com o objetivo de ampliar o investimento de obras e espaços sociais nos 
municípios paraenses, no ano de 2019, a SEDOP assumiu o compromisso de executar a 
ação Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública em dois 
municípios da Região do Guajará: Ananindeua e Belém. 

Foram previsto a realização de sete obras nos respectivos municípios. No 
entanto, embora as obras previstas não tenham tido o desempenho esperado, a 
SEDOP concluiu três obras no município de Ananindeua, executadas através de 
destaque orçamentário.  

Como parte da missão institucional da SEDOP refere-se a “[...] planejar, 
coordenar, monitorar, fiscalizar, avaliar e executar obras e serviços de engenharia e 
arquitetura do Estado ou do seu interesse.”, esta Secretaria é o órgão responsável por 
receber demandas relacionadas a execução de obras dos demais órgãos que fazem 
parte da Estrutura Organizativa do Governo do Estado, dentre os quais enfatizamos a 
Casa Civil. 

As obras concluídas são as seguintes: 

 Revitalização da Praça Tancredo Neves; 

 Construção da Praça do Conjunto Pindorama II; 

 Construção da Feira de Pescados do PAAR. 

A conclusão destas obras, possibilitou que a execução física atingisse o 
percentual de 43% da meta física estabelecida para a Região do Guajará. 

Com relação a execução financeira, do valor de R$ 1.017.192,0061 programado 
para atender a região, foram utilizados cerca de R$ 560.372,0362, equivalendo a uma 
execução 55% do valor planejado no orçamento. 
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Por fim, A SEDOP conclui que: Por mais que esta Secretaria tenha se empenhado 
em cumprir a meta física e financeira estabelecida para a ação 7556. Apoio a 
Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública, a obtenção dos produtos 
relacionados a esta ação não dependem unicamente do esforço da SEDOP. O 
comprometimento de outros atores sociais envolvidos no processo é fundamental 
para o êxito desta ação. 

Sendo assim, pelos motivos acima apresentados, para o ano de 2019, o 
desempenho físico e financeiro da ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de 
Espaços de Utilização Pública na Região do Guajará foi Abaixo do Esperado. 

 

 REGIÃO DO GUAJARÁ 

Com o objetivo de ampliar o investimento de obras e espaços sociais nos 
municípios paraenses, no ano de 2019, a SEDOP assumiu o compromisso de executar a 
ação Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública em dois 
municípios da Região do Guajará: Ananindeua e Belém. 

Foram previsto a realização de sete obras nos respectivos municípios. No 
entanto, embora as obras previstas não tenham tido o desempenho esperado, a 
SEDOP concluiu três obras no município de Ananindeua, executadas através de 
destaque orçamentário.  

Como parte da missão institucional da SEDOP refere-se a “[...] planejar, 
coordenar, monitorar, fiscalizar, avaliar e executar obras e serviços de engenharia e 
arquitetura do Estado ou do seu interesse.”, esta Secretaria é o órgão responsável por 
receber demandas relacionadas a execução de obras dos demais órgãos que fazem 
parte da Estrutura Organizativa do Governo do Estado, dentre os quais enfatizamos a 
Casa Civil. 

As obras concluídas são as seguintes: 

 Revitalização da Praça Tancredo Neves; 

 Construção da Praça do Conjunto Pindorama II; 

 Construção da Feira de Pescados do PAAR. 

A conclusão destas obras, possibilitou que a execução física atingisse o 
percentual de 43% da meta física estabelecida para a Região do Guajará. 

Com relação a execução financeira, do valor de R$ 1.017.192,0063 programado 
para atender a região, foram utilizados cerca de R$ 560.372,0364, equivalendo a uma 
execução 55% do valor planejado no orçamento. 

Por fim, A SEDOP conclui que: Por mais que esta Secretaria tenha se empenhado 
em cumprir a meta física e financeira estabelecida para a ação 7556. Apoio a 
Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública, a obtenção dos produtos 
relacionados a esta ação não dependem unicamente do esforço da SEDOP. O 
comprometimento de outros atores sociais envolvidos no processo é fundamental 
para o êxito desta ação. 
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Sendo assim, pelos motivos acima apresentados, para o ano de 2019, o 
desempenho físico e financeiro da ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de 
Espaços de Utilização Pública na Região do Guajará foi Abaixo do Esperado. 

 

 REGIÃO DO GUAMÁ 

Com o objetivo de ampliar o investimento de obras e espaços sociais nos 
municípios paraenses, no ano de 2019, a SEDOP assumiu o compromisso de executar a 
ação Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública no município 
de Santa Izabel, na Região do Guamá. 

Como parte da missão institucional da SEDOP refere-se a “[...] planejar, 
coordenar, monitorar, fiscalizar, avaliar e executar obras e serviços de engenharia e 
arquitetura do Estado ou do seu interesse.”, esta Secretaria é o órgão responsável por 
receber demandas relacionadas a execução de obras dos demais órgãos que fazem 
parte da Estrutura Organizativa do Governo do Estado, dentre os quais enfatizamos a 
Casa Civil. 

Em 2019, a SEDOP concluiu duas obras no município de Castanhal, executadas 
com recursos oriundos de destaque orçamentário. As obras realizadas são as 
seguintes: 

 Construção do Hospital Regional Público; 

 Construção da Sede dos Moto-Taxistas; 

A conclusão destas obras, possibilitou que a meta física para esta ação na Região 
do Guamá, ultrapassasse em 138% o valor da meta estabelecida para o ano de 2019, 
uma vez que foi previsto a realização de apenas uma obra nesta região. 

Com relação a execução financeira, do valor de R$ 153.846,0065 programado 
para atender a região, foram utilizados cerca de R$ 211.669,4766, ultrapassando em 
cerca de R$ 57.823,47 o valor planejado.  

Neste cenário, para a ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de 
Utilização Pública na Região do Guamá, a SEDOP considera que o desempenho físico e 
financeiro desta ação no ano de 2019 foi Conforme Programado.  

 

 REGIÃO DO MARAJÓ 

Com o objetivo de ampliar o investimento de obras e espaços sociais nos 
municípios paraenses, no ano de 2019, a SEDOP assumiu o compromisso de executar a 
ação Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública nos municípios 
de Afuá, Chaves e Muaná, na Região do Marajó. 

Dos três municípios com obras previstas para serem realizadas durante o ano de 
2019, apenas no município de Afuá houve execução física e conclusão de duas obras. 
No entanto, vale ressaltar que as obras concluídas são provenientes de destaque 
orçamentário, não sendo portanto a obra prevista no planejamento anual da SEDOP. 

Frente a este cenário, faz-se necessário esclarecer que, como parte da missão 
institucional da SEDOP refere-se a “[...] planejar, coordenar, monitorar, fiscalizar, 
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avaliar e executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado ou do seu 
interesse.”, esta Secretaria é o órgão responsável por receber demandas relacionadas 
a execução de obras dos demais órgãos que fazem parte da Estrutura Organizativa do 
Governo do Estado, dentre os quais enfatizamos a Casa Civil. 

As obras realizadas no Município de Afuá são as seguintes: 

 Reforma da Cobertura Metálica da Quadra de Esportes Dr. Nelson Salomão; 

 Reconstrução de Passarelas Urbanas em Madeira no Bairro Capim Marinho; 

A conclusão destas obras, possibilitou que a meta física para esta ação na Região 
do Marajó, atingisse 77% da meta estabelecida para o ano de 2019, uma vez que foi 
previsto a realização de três obras nesta região. 

Com relação a execução financeira, do valor de R$ 60.000,0067 programado para 
atender a região, foram utilizados cerca de R$ 1.941.169,5068, ultrapassando em cerca 
de R$ 1.881.169,50 o valor planejado. Esta divergência deu-se, em grande parte, 
devido o valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para a SEDOP, ser 
insuficiente para a real necessidade de execução das obras.  

Finalizando, para a ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de 
Utilização Pública na Região do Marajó, a SEDOP considera que, pelos motivos acima 
apresentados, o desempenho físico e financeiro desta ação no ano de 2019 Merece 
Atenção.  

 

 REGIÃO DO RIO CAETÉ 

Com o objetivo de ampliar o investimento de obras e espaços sociais nos 
municípios paraenses, no ano de 2019, a SEDOP assumiu o compromisso de executar a 
ação Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública no município 
de Capanema, na Região do Rio Caeté. 

Foram previstas a realização das seguintes obras no município: 

 Execução da Reforma e Ampliação de uma Estação Comercial Pública; 

 Construção da Praça da Bíblia; 

 Reforma do Complexo Rodoviário e Construção de Shopping Popular. 

Ocorre que durante o ano de 2019, por uma série de fatores que extrapolam a 
competência da SEDOP, a execução física destas obras não teve o avanço esperado 
para que pudessem ser concluídas. 

No entanto, como parte da missão institucional da SEDOP refere-se a “[...] 
planejar, coordenar, monitorar, fiscalizar, avaliar e executar obras e serviços de 
engenharia e arquitetura do Estado ou do seu interesse.”, ressaltamos que cabe a esta 
Secretaria receber demandas relacionadas a obras dos demais órgãos que fazem parte 
da Estrutura Organizativa do Governo do Estado e executá-las através de destaque 
orçamentário.  

Foi o que aconteceu com as obras referente ao município de Bragança. Por mais 
que o município não tenha sido contemplado para ser atendido por esta ação no 
exercício de 2019, as obras executadas através de destaque orçamentário foram 
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concluídas, possibilitando a SEDOP o alcance de 66,66% da meta estabelecida para a 
Região do Rio Caeté para o ano de 2019. 

As obras realizadas no Município de Bragança são as seguintes: 

 Construção de Logradouro - Praça do Bacuriteua; 

 Construção do Monumento de São Benedito. 

Com relação a execução financeira, do valor de R$ 744.500,00 69 programado 
para atender a região, foram utilizados cerca de R$ 2.597.776,40 70, ultrapassando em 
cerca de R$ 1.853.276,40 o valor planejado. Esta divergência deu-se, em grande parte, 
devido o valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para a SEDOP, ser 
insuficiente para a real necessidade de execução das obras.  

Por fim, para a ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de 
Utilização Pública na Região do Rio Caeté, a SEDOP considera que o desempenho físico 
e financeiro desta ação no ano de 2019 Merece Atenção.  

 

 REGIÃO DO RIO CAPIM 

Com o objetivo de ampliar o investimento de obras e espaços sociais nos 
municípios paraenses, no ano de 2019, a SEDOP assumiu o compromisso de executar a 
ação Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública na Região do 
Capim nos seguintes municípios: Mãe do Rio, Nova Esperança do Piriá e Rondon do 
Pará. 

Para o ano de 2019, foi previsto a realização de cinco obras: 

 Mãe do Rio: 03 obras 
- Reforma da Estação Rodoviária; 
- Reforma do Ginásio Municipal; 
- Reforma do Mercado Municipal. 

 Nova Esperança do Piriá: 01 obra 
- Obra de Infraestrutura Urbana. 

 Rondon do Pará: 01 obra 
- Construção do Complexo Esportivo Miranda. 

Ocorre que durante o ano de 2019, por uma série de fatores que extrapolam a 
competência da SEDOP, a execução física destas obras não teve o avanço esperado 
para que pudessem ser concluídas. Além do que, apenas no 2º semestre de 2019 
houve movimentação financeira nesta ação, contemplando somente a obra de 
Construção do Complexo Esportivo Miranda no Município de Rondon do Pará. 

As demais movimentações financeiras referem-se as obras executadas nos 
municípios de Aurora do Pará e Ourém, através de destaque orçamentário. Como 
parte da missão institucional da SEDOP refere-se a “[...] planejar, coordenar, 
monitorar, fiscalizar, avaliar e executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do 
Estado ou do seu interesse.”, ressaltamos que cabe a esta Secretaria receber 
demandas relacionadas a obras dos demais órgãos que fazem parte da Estrutura 
Organizativa do Governo do Estado e executá-las através de destaque orçamentário.  
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Com relação a execução financeira, do valor de R$ 635.384,00 71 programado 
para atender a região, foram utilizados R$ 841.767,30 72, ultrapassando em cerca de R$ 
206.383,30 o valor planejado. Esta divergência orçamento planejado X orçamento 
executado deve-se, além da execução de obras não programadas através de destaques 
orçamentários, também ao valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado 
para a SEDOP ser insuficiente para execução de obras. 

Por fim, para a ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de 
Utilização Pública na Região do Rio Capim, a SEDOP considera que o desempenho físico 
e financeiro desta ação no ano de 2019 foi Abaixo do Esperado.  

 

 REGIÃO DO TAPAJÓS 

Com o objetivo de ampliar o investimento de obras e espaços sociais nos 
municípios paraenses, no ano de 2019, a SEDOP assumiu o compromisso de executar a 
ação Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública na Região do 
Tapajós no município de Itaituba. 

Em cumprimento a meta estabelecida para esta ação na Região do Tapajós, no 
ano de 2019 a SEDOP concluiu a Construção da Praça Rotatória, Localizada na Estrada 
da Olaria, no Vale Piracanã, município de Itaituba. 

Com relação a execução financeira, do valor de R$ 102.500,00 73 programado 
para atender a região, foram utilizados R$ 534.244,8074, ultrapassando em cerca de R$ 
431.744,80 o valor planejado. Esta divergência orçamento planejado X orçamento 
executado deve-se, além da execução de obras não programadas através de destaques 
orçamentários, também ao valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado 
para a SEDOP ser insuficiente para execução de obras. 

Como parte da missão institucional da SEDOP refere-se a “[...] planejar, 
coordenar, monitorar, fiscalizar, avaliar e executar obras e serviços de engenharia e 
arquitetura do Estado ou do seu interesse.”, ressaltamos que cabe a esta Secretaria 
receber demandas relacionadas a obras dos demais órgãos que fazem parte da 
Estrutura Organizativa do Governo do Estado e executá-las através de destaque 
orçamentário.  

Finalizando, para a ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de 
Utilização Pública na Região do Tapajós, a SEDOP considera que o desempenho físico e 
financeiro desta ação no ano de 2019 foi Conforme Programado.  

 

 REGIÃO DO TOCANTINS 

Com o objetivo de ampliar o investimento de obras e espaços sociais nos 
municípios paraenses, no ano de 2019, a SEDOP assumiu o compromisso de executar a 
ação Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública na Região do 
Tocantins no município de Moju. 
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Para o ano de 2019, foi programado a realização de duas obras no Município de 
Moju. Ocorre que durante o ano de 2019, por uma série de fatores que extrapolam a 
competência da SEDOP, a execução física destas obras não teve o avanço esperado 
para que pudessem ser concluídas.  

Com relação a execução financeira, do valor de R$ 40.000,0075 programado para 
atender a região, foram utilizados R$ 1.204.600,9476, ultrapassando em cerca de R$ 
1.164.600,94 o valor planejado. Esta divergência orçamento planejado X orçamento 
executado deve-se, além da execução de obras não programadas através de destaques 
orçamentários, também ao valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado 
para a SEDOP ser insuficiente para execução de obras. 

Como parte da missão institucional da SEDOP refere-se a “[...] planejar, 
coordenar, monitorar, fiscalizar, avaliar e executar obras e serviços de engenharia e 
arquitetura do Estado ou do seu interesse.”, ressaltamos que cabe a esta Secretaria 
receber demandas relacionadas a obras dos demais órgãos que fazem parte da 
Estrutura Organizativa do Governo do Estado e executá-las através de destaque 
orçamentário.  

Finalizando, frente ao cenário apresentado, o desenvolvimento da ação 7556. 
Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública na Região do 
Tocantins durante o ano de 2019, apresentou desempenho físico e financeiro Abaixo 
do Esperado.  

 

 REGIÃO DO XINGU 

Com o objetivo de ampliar o investimento de obras e espaços sociais nos 
municípios paraenses, no ano de 2019, a SEDOP assumiu o compromisso de executar a 
ação Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública na Região do 
Xingu, nos seguintes municípios: Pacajá e Placas. 

Foram previstas a realização das seguintes obras nos municípios: 

 Placas: Construção da Praça Pública, localizada na Tv. Boa Esperança com 
Rua Antônio Gomes; 

 Pacajá: Construção de Quadra Poliesportiva. 

Das duas obras programadas, a SEDOP concluiu apenas obra da Praça Pública no 
Município de Placas. Entretanto, como parte da missão institucional da SEDOP refere-
se a “[...] planejar, coordenar, monitorar, fiscalizar, avaliar e executar obras e serviços 
de engenharia e arquitetura do Estado ou do seu interesse.”, ressaltamos que cabe a 
esta Secretaria receber demandas relacionadas a obras dos demais órgãos que fazem 
parte da Estrutura Organizativa do Governo do Estado e executá-las através de 
destaque orçamentário.  

Foi o que aconteceu com a obra referente ao município de Anapu. Por mais que 
o município não tenha sido contemplado para ser atendido por esta ação no exercício 
de 2019, a obra Construção do Muro de Fechamento do Parque de Exposições 
"Reinaldo Correia" – EXPOANA, executada através de destaque orçamentário foi 
concluída, alcançando 100% da meta estabelecida para a Região do Xingu, no ano de 
2019. 
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  Com relação a execução financeira, do valor de R$ 372.500,0077 programado 
para atender a região, foram utilizados R$ 660.481,8978, ultrapassando em cerca de R$ 
287.981,89,94 o valor planejado. Esta divergência orçamento planejado X orçamento 
executado deve-se, além da execução de obras não programadas através de destaques 
orçamentários, também ao valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado 
para a SEDOP ser insuficiente para execução de obras. 

Finalizando, frente ao cenário apresentado, o desenvolvimento da ação 7556. 
Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública na Região do Xingu 
durante o ano de 2019, apresentou desempenho físico e financeiro Conforme 
Programado.  

 

4.2.3. AÇÃO 8257: APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 REGIÃO DO ARAGUAIA 

Para o ano de 2019, a SEDOP planejou atender na Região do Araguaia apenas o 
Município de Água Azul do Norte na ação Apoio ao Desenvolvimento Municipal. Nesta 
ação, que tem como foco de atuação Financiar Projetos de Infraestrutura Econômica e 
Social, foi programado a Construção de uma Estação Rodoviária de Médio Porte – FRD 
II a qual beneficiará a população da região. 

Entretanto, devido a interferência de várias condicionantes de ordem técnicas e 
documentais, o cronograma físico e financeiro previsto para dar início a esta obra não 
pôde ser cumprido.  

Dentre os principais fatores impeditivos ao adequado cumprimento do 
cronograma da obra, destaca-se a morosidade do município em atender a contento, as 
pendências de ordem técnicas e documentais identificadas pela SEDOP/BNDES. Faz-se 
necessário evidenciar que a resolutividade de todas as pendências é condição 
determinante para que a obra prevista para o município possa iniciar.  

A SEDOP ressalta o empenho e compromisso da equipe envolvida no 
desenvolvimento desta ação para o ano de 2019, entretanto a garantia do adequado 
desempenho físico e financeiro da ação, está fora da governabilidade da SEDOP. 

Neste sentido, pelos motivos apresentados, a SEDOP pretende justificar o status 
de Abaixo do Programado conferido ao desempenho da Ação 8257. Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal na Região de Integração do Araguaia. 

 

 REGIÃO DO CARAJÁS 

Para o ano de 2019 na Região do Carajás, a SEDOP planejou atender 09 
municípios através da ação Apoio ao Desenvolvimento Municipal. São eles: Bom Jesus 
do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado do 
Carajás, Marabá, Parauapebas, São Domingos do Araguaia e São João do Araguaia. 

A maioria dos municípios foram contemplados com recursos do FRD II para o 
desenvolvimento de obras de Drenagem e Pavimentação, com exceção de Marabá e 
Parauapebas que foram contemplados com aquisição de equipamentos. 
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Além do recurso do FRD II, o Município de Marabá também é contemplado com 
recurso do Tesouro para desenvolver ação que viabilize a Regularização Fundiária de 
68 famílias moradoras do Residencial Itacaiúnas, no Bairro Francisco Coelho, tendo 
como produto final a titulação das unidades habitacionais das famílias beneficiadas. 

Entretanto no decorrer do ano de 2019, com relação as obras e equipamentos 
financiados com recurso do FRD II, a ausência de solução para pendências de natureza 
técnica e documental identificadas nos processos, foram impeditivas para que os 
municípios fossem beneficiados com a execução das obras ou com a aquisição dos 
equipamentos solicitados. 

Com relação ao desenvolvimento do Plano de Regularização Fundiária no 
Município de Marabá, a SEDOP está aguardando a Superintendência do Patrimônio da 
União – SPU definir de quem é o domínio da área em questão para dar continuidade a 
ação no município.  

A SEDOP ressalta o empenho e compromisso da equipe envolvida no 
desenvolvimento desta ação para o ano de 2019, entretanto a garantia do adequado 
desempenho físico e financeiro da ação, está fora da governabilidade da SEDOP. 

Neste sentido, pelos motivos apresentados, a SEDOP pretende justificar o status 
de Abaixo do Programado conferido ao desempenho da Ação 8257. Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal na Região de Integração do Carajás. 

 

 REGIÃO DO LAGO DE TUCURUÍ 

Na Região do Lago de Tucuruí, para o ano de 2019, a SEDOP planejou atender 
os Municípios de Itupiranga e Nova Ipixuna por meio da ação Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal.  

Nesta ação, que tem como foco de atuação Financiar Projetos de Infraestrutura 
Econômica e Social, foram programadas a execução de obras de Drenagem e 
Pavimentação através de recursos provenientes do FRD II. 

Entretanto, devido a interferência de várias condicionantes de ordem técnicas 
e documentais, o cronograma físico e financeiro previsto para execução destas obras 
no ano de 2019 não pôde ser cumprido.  

Dentre os principais fatores que impediram o adequado cumprimento do 
cronograma da obra, destaca-se a morosidade do município em atender a contento, as 
pendências de ordem técnicas e documentais identificadas pela SEDOP/BNDES. Faz-se 
necessário evidenciar que a resolutividade de todas as pendências é condição 
determinante para que as obras pudessem ter continuidade.  

A SEDOP ressalta o empenho e compromisso da equipe envolvida no 
desenvolvimento desta ação para o ano de 2019, entretanto, a garantia do adequado 
desempenho físico e financeiro da ação, está fora da governabilidade da SEDOP. 

Neste sentido, pelos motivos apresentados, a SEDOP pretende justificar o baixo 
desempenho da Ação 8257. Apoio ao Desenvolvimento Municipal na Região de 
Integração do Lago de Tucuruí durante o ano de 2019. 
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 REGIÃO DO RIO CAPIM 

Para o ano de 2019 na Região do Rio Capim, a SEDOP planejou atender o 
município de Rondon do Pará com duas obras: Drenagem Superficial e Profunda e 
Drenagem, Pavimentação em CBUQ de Vias Urbanas. Ambas contempladas com 
recursos provenientes do FRD II. 

Entretanto, devido a interferência de várias condicionantes de ordem técnicas e 
documentais, o cronograma físico e financeiro previsto para execução destas obras no 
ano de 2019 não pôde ser cumprido.  

Dentre os principais fatores que impediram o adequado cumprimento do 
cronograma da obra, destaca-se a morosidade do município em atender a contento, as 
pendências de ordem técnicas e documentais identificadas pela SEDOP/BNDES. Faz-se 
necessário evidenciar que a resolutividade de todas as pendências é condição 
determinante para que as obras pudessem ter continuidade.  

A SEDOP ressalta o empenho e compromisso da equipe envolvida no 
desenvolvimento desta ação para o ano de 2019, entretanto, a garantia do adequado 
desempenho físico e financeiro da ação, está fora da governabilidade da SEDOP. 

Neste sentido, pelos motivos apresentados, a SEDOP pretende justificar o Baixo 
Desempenho da Ação 8257. Apoio ao Desenvolvimento Municipal na Região de 
Integração do Rio Capim durante o ano de 2019. 

 

4.2.4. AÇÃO 6077: DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES PROFISSIONAIS 

 REGIÃO DO BAIXO AMAZONAS 

Entendendo a importância desta ação como ferramenta na busca de maior 
eficiência e eficácia no desenvolvimento das ações institucionais e com o intuito de 
oportunizar o acesso a capacitação dos servidores lotados nos Núcleos Regionais que 
fazem parte da estrutura organizativa da SEDOP, foi programado para o ano de 2019, o 
desenvolvimento da ação Desenvolvimento de competências e habilidades 
profissionais, visando aperfeiçoar a gestão pública na Região do Baixo Amazonas. 

Entretanto, durante o ano de 2019, desafios de variadas ordens impactaram no 
não desenvolvimento da ação 6077. Desenvolvimento de Competências e Habilidades 
Profissionais na Região do Baixo Amazonas, conferindo desta forma o status de Abaixo 
do Esperado para o desempenho físico e financeiro desta ação. 

Ressaltamos o compromisso da SEDOP em reverter este cenário, uma vez que 
atual gestão reconhece a importância de promover ações de capacitação para que os 
servidores se tornem mais qualificados e assim consigam servir com qualidade aos 
diferentes setores da sociedade, os quais demandam por respostas e resultados 
imediatos.  

 

 REGIÃO DO CARAJÁS 

Entendendo a importância desta ação como ferramenta na busca de maior 
eficiência e eficácia no desenvolvimento das ações institucionais e com o intuito de 
oportunizar o acesso a capacitação dos servidores lotados nos Núcleos Regionais que 
fazem parte da estrutura organizativa da SEDOP, foi programado para o ano de 2019, o 
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desenvolvimento da ação Desenvolver habilidades e competências dos servidores, 
visando aperfeiçoar a gestão pública na Região do Carajás. 

Entretanto, durante o ano de 2019, desafios de variadas ordens impactaram no 
não desenvolvimento da ação 6077. Desenvolvimento de Competências e Habilidades 
Profissionais na Região do Carajás, conferindo desta forma o status de Abaixo do 
Esperado para o desempenho físico e financeiro desta ação. 

Ressaltamos o compromisso da SEDOP em reverter este cenário, uma vez que 
atual gestão reconhece a importância de promover ações de capacitação para que os 
servidores se tornem mais qualificados e assim consigam servir com qualidade aos 
diferentes setores da sociedade, os quais demandam por respostas e resultados 
imediatos.  

 

 
 REGIÃO DO GUAJARÁ 

Com o objetivo de Desenvolver habilidades e competências dos servidores, 
visando aperfeiçoar a gestão pública, em 2019, a SEDOP programou realizar a ação 
Desenvolvimento de Competências e Habilidades Profissionais com o propósito de 
capacitar o quadro de servidores. 

Entendendo a importância desta ação como ferramenta na busca de maior 
eficiência e eficácia no desenvolvimento das ações institucionais e, 
consequentemente, como agente catalisador no cumprimento da missão institucional, 
a SEDOP programou oportunizar ações de capacitação para todo o quadro de 
servidores da Região do Guajará durante o ano de 2019. 

No entanto, o valor limitado do teto orçamentário disponibilizado para a SEDOP, 
permitiu que a ação fosse contemplada com o valor de apenas R$ 1.500,0079 para o 
desenvolvimento desta ação na Região do Guajará. Valor este comprovadamente 
insuficiente para o atingimento da meta estabelecida. 

Abaixo, segue tabela com o desempenho físico desta ação para o ano de 2019, 
bem como, valor do investimento e o nº de servidores capacitados: 

Com relação a execução financeira, foram ultrapassados cerca de R$ 9.566,47 do 
valor programado para atender esta ação na Região do Guajará durante o ano de 
2019. 
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TABELA 01: CAPACITAÇÕES/QUALIFICAÇÕES 2019 

CURSOS/SEMINÁRIOS/CONGRESSO LOCAL INVESTIMENTO 
Nº SERVIDORES 
CAPACITADOS 

1 
Curso de Gestão de Resíduos Sólidos e 
Logísticas Reversa. 

Belém R$ 300,00 02 

2 
Congresso Brasileiro de Engenharia de 
Avaliação e Perícia COBREAP. 

Salvador R$ 1.550,00 01 

3 
Projetos BIM – Building Information 
Modeling 2019 

Brasília R$ 6.580,00 02 

TOTAL SERVIDORES CAPACITADOS 05 
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Por fim, apresentadas as considerações acima, a SEDOP almeja justificar o status 
de Abaixo do Esperado conferido ao desempenho físico e financeiro da ação 6077. 
Desenvolvimento de Competências e Habilidades Profissionais na Região do Guajará. 

 

 REGIÃO DO MARAJÓ 

Entendendo a importância desta ação como ferramenta na busca de maior 
eficiência e eficácia no desenvolvimento das ações institucionais e com o intuito de 
oportunizar o acesso a capacitação dos servidores lotados nos Núcleos Regionais que 
fazem parte da estrutura organizativa da SEDOP, foi programado para o ano de 2019, o 
desenvolvimento da ação Desenvolver habilidades e competências dos servidores, 
visando aperfeiçoar a gestão pública na Região do Marajó. 

Entretanto, durante o ano de 2019, desafios de variadas ordens impactaram no 
não desenvolvimento da ação 6077. Desenvolvimento de Competências e Habilidades 
Profissionais na Região do Marajó, conferindo desta forma o status de Abaixo do 
Esperado para o desempenho físico e financeiro desta ação. 

Ressaltamos o compromisso da SEDOP em reverter este cenário, uma vez que 
atual gestão reconhece a importância de promover ações de capacitação para que os 
servidores se tornem mais qualificados e assim consigam servir com qualidade aos 
diferentes setores da sociedade, os quais demandam por respostas e resultados 
imediatos.  

 

 REGIÃO DO TAPAJÓS 

Entendendo a importância desta ação como ferramenta na busca de maior 
eficiência e eficácia no desenvolvimento das ações institucionais e com o intuito de 
oportunizar o acesso a capacitação dos servidores lotados nos Núcleos Regionais que 
fazem parte da estrutura organizativa da SEDOP, foi programado para o ano de 2019, o 
desenvolvimento da ação Desenvolver habilidades e competências dos servidores, 
visando aperfeiçoar a gestão pública na Região do Tapajós. 

Entretanto, durante o ano de 2019, desafios de variadas ordens impactaram no 
não desenvolvimento da ação 6077. Desenvolvimento de Competências e Habilidades 
Profissionais na Região do Tapajós, conferindo desta forma o status de Abaixo do 
Esperado para o desempenho físico e financeiro desta ação. 

Ressaltamos o compromisso da SEDOP em reverter este cenário, uma vez que 
atual gestão reconhece a importância de promover ações de capacitação para que os 
servidores se tornem mais qualificados e assim consigam servir com qualidade aos 
diferentes setores da sociedade, os quais demandam por respostas e resultados 
imediatos.  

 

4.2.5. AÇÃO 8238: GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 REGIÃO DO GUAJARÁ 

A ação Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação tem em sua 
essência, a função principal de prover a SEDOP infraestrutura computacional de alta 
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disponibilidade e soluções de tecnologia de informação e comunicação para a 
implementação e a gestão dos programas finalísticos. 

Em 2019, embora a SEDOP tenha programado a realização de serviços 
especializados, no decorrer do ano devido a necessidade de contenção de despesas, 
nesta ação, foi mantido somente a manutenção do contrato de transmissão de dados 
com o PRODEPA, o que faz com que o desempenho físico da ação esteja abaixo do 
esperado. 

Com relação a execução financeira, do valor de R$ 302.000,0080 programado 
para atender a ação, foram utilizados R$ 219.203,4881, o que corresponde a 73% do 
orçamento planejado e confere ao desempenho financeiro da ação 8238. Gestão de 
Tecnologia da Informação e Comunicação o status de Conforme Programado 

 

4.2.6. AÇÃO 8233: EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 REGIÃO DO GUAJARÁ 

Objetivando contribuir com o fortalecimento da Gestão e da Governança com 
transparência, a ação Edição e Publicação de Atos da Administração Pública, integra o 
conjunto de ações que cooperam com um dos objetivos do Programa Governança para 
Resultados-Promover a Integração da Gestão Regionalizada”. 

Em 2019, a SEDOP ultrapassou a meta de publicar 1.080 atos administrativos em 
127%, com a publicação de 296 atos administrativos além do programado.  

Com relação a execução financeira, do valor de R$ 80.000,0082 programado para 
o ano de 2019, foram utilizados R$ 21.790,9983, o que corresponde a 27% do valor 
total. 

Por fim, a SEDOP considera que o desempenho da ação 8233. Edição e 
Publicação de Atos da Administração Pública na Região de Integração do Guajará foi 
Conforme o Programado. 

 

4.2.7. AÇÃO 7555: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO E 

PLANEJAMENTO INTEGRADO DAS REGIÕES METROPOLITANAS 

 REGIÃO DO BAIXO AMAZONAS 

A ação Implantação do Sistema de Gestão e Planejamento Integrado das 
Regiões Metropolitanas é uma das ações que atuam diretamente no trecho da Lei de 
criação da SEDOP (Lei 8.096, 01/01/2015) que trata de “[...] propor e implementar a 
política de organização urbana e regional [...]. 

Esta ação tem como objetivo responder aos requisitos da Lei Federal nº 
13.089/2015 (Estatuto da Metrópole), que estabeleceu diretrizes gerais para o 
planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em 
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regiões metropolitanas e aglomerações urbanas brasileiras e que foi modificada pela 
Lei Federal n° 13.683 de 2018.  

Sendo assim, com base nas atribuições legais da SEDOP e considerando a 
necessidade urgente de adequar as regiões metropolitanas paraenses aos requisitos 
do Estatuto da Metrópole, foi definido para o ano de 2019, a meta de um Sistema 
Implantado na Região Metropolitana de Santarém, município que integra a Região de 
Integração do Baixo Amazonas. 

Entretanto, devido a obtenção do produto desta ação (Sistema Implantado) 
enfrentar vários obstáculos políticos, institucionais e fiscais que dificultam a 
cooperação dos municípios metropolitanos no desenho e implementação de políticas 
públicas, no decorrer do ano de 2019, a SEDOP enfrentou questões como essas, as 
quais fogem a sua governabilidade para solucioná-las. 

Mesmo diante deste cenário, em 2019 a SEDOP desenvolveu as seguintes 
atividades institucionais na Região do Baixo Amazonas : 

1. Retomada da articulação com os órgãos municipais da Região 
Metropolitana de Santarém (RMS); 

2. Levantamento e pesquisa para identificar possíveis empresas prestadoras 
de consultoria técnica para elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Urbano Integrado (PDUI) da RMS; 

3. Estudo e readequação da minuta do Projeto de Lei Complementar da RMS. 

Finalizando, a SEDOP pretende com as considerações acima apresentadas, 
justificar o status Abaixo do Esperado conferido ao desempenho físico e financeiro da 
ação 7555. Implantação do Sistema de Gestão e Planejamento Integrado das Regiões 
Metropolitanas, na Região do Baixo Amazonas. 

 
 REGIÃO DO GUAJARÁ 

A ação Implantação do Sistema de Gestão e Planejamento Integrado das 
Regiões Metropolitanas é uma das ações que atuam diretamente no trecho da Lei de 
criação da SEDOP (Lei 8.096, 01/01/2015) que trata de “[...] propor e implementar a 
política de organização urbana e regional [...]. 

Esta ação tem como objetivo responder aos requisitos da Lei Federal nº 
13.089/2015 (Estatuto da Metrópole), que estabeleceu diretrizes gerais para o 
planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em 
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas brasileiras e que foi modificada pela 
Lei Federal n° 13.683 de 2018.  

Sendo assim, com base nas atribuições legais da SEDOP e considerando a 
necessidade urgente de adequar as regiões metropolitanas paraenses aos requisitos 
do Estatuto da Metrópole, foi definido para o ano de 2019, a meta de um Sistema 
Implantado na Região Metropolitana de Belém, município que integra a Região de 
Integração do Guajará. 

Entretanto, devido a obtenção do produto desta ação (Sistema Implantado) 
enfrentar vários obstáculos políticos, institucionais e fiscais que dificultam a 
cooperação dos municípios metropolitanos no desenho e implementação de políticas 
públicas, no decorrer do ano de 2019, a SEDOP enfrentou questões como essas, as 
quais fogem a sua governabilidade para solucioná-las. 
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Mesmo diante deste cenário, em 2019 a SEDOP desenvolveu as seguintes 
atividades institucionais na Região do Guajará : 

4. Retomada da articulação com os órgãos municipais da Região 
Metropolitana de Belém (RMB); 

5. Levantamento e pesquisa para identificar possíveis empresas prestadoras 
de consultoria técnica para elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Urbano Integrado (PDUI) da RMB; 

6. Estudo e readequação da minuta do Projeto de Lei Complementar da RMB. 

Finalizando, a SEDOP pretende com as considerações acima apresentadas, 
justificar o status Abaixo do Esperado conferido ao desempenho físico e financeiro da 
ação 7555. Implantação do Sistema de Gestão e Planejamento Integrado das Regiões 
Metropolitanas, na Região do Guajará. 
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V. PROGRAMA TURISMO 

5.1. AVALIAÇÃO SETORIAL DO PROGRAMA 

5.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  
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5.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

“A crescente interdependência dos fatores econômicos e 

sociais do turismo faz com que só o Estado possa 

identificar e canalizar os distintos interesses envolvidos, 

mantendo, porém, como sua principal preocupação, o 

desenvolvimento sócio-cultural da população, a melhoria 

de sua qualidade de vida, e a proteção ao meio 

ambiente”84 

É com este compromisso, que o Governo Estado do Pará criou o Programa 
Turismo dentro do PPA 2016/2016. Trabalhar a temática do turismo como Programa 
Governamental, permite que Governo do Estado se envolva diretamente no processo 
de desenvolvimento do setor turístico, contribuindo para o desenvolvimento 
econômico-social do Estado do Pará. 

O Programa está fundamentado em dois objetivos: 

 Objetivo 1: Consolidar o Estado do Pará no Mercado Turístico Nacional e 
Internacional; 

 Objetivo 2: Desenvolver Destinos Turísticos. 

Contribuindo para o alcance do objetivo Desenvolver Destinos Turísticos, a 
SEDOP executa a ação 7609. Implantação de Infraestrutura Turística nas Regiões de 
Integração do Rio Caeté e Tocantins. Ajudar a fomentar o turismo no Estado do Pará é 
parte intrínseca a missão institucional da SEDOP, principalmente no que se refere a 
“[...] propor e implementar a política de organização urbana e Regional [...] em 
consonância com a Política Estadual de Desenvolvimento.” 

Em 2019, a SEDOP investiu cerca de R$ 1.736.167,3785 no desenvolvimento da 
ação Implantação de Infraestrutura Turística, um valor bem menor do que o planejado 
para atender esta ação no decorrer do ano de 2019. Esta execução financeira abaixo 
do programado, deve-se sobretudo a alta complexidade em desenvolver o turismo nos 
municípios paraenses, principalmente, por meio da implantação da infraestrutura 
adequada. 

Por fim, ressaltamos o compromisso da SEDOP no ano de 2019 em colaborar 
com o Governo do Estado na obtenção dos objetivos do Programa Turismo, os quais 
buscam assegurar o respeito às necessidades sociais das comunidades, identidade 
sócio-cultural e que estejam em concordância com o potencial turístico de cada Região 
de Integração. 
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5.2.1. AÇÃO 7609: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 

 REGIÃO DO RIO CAETÉ 

Com o objetivo de contribuir para o fortalecimento do setor turístico, em 2019, a 
SEDOP programou desenvolver a ação Implantação de Infraestrutura Turística nos 
municípios de Bragança e Salinópolis na Região de Integração do Caeté. 

Para o ano de 2019, foi programado a realização de obras de Requalificação de 
Orlas e Praias de Interesse Turístico nos referidos municípios. Entretanto, como realizar 
obras de infraestrutura turística, envolve dar resolutividade para diversos fatores de 
infraestrutura básica como mobilidade e saneamento, no decorrer do ano de 2019, por 
uma série de fatores que extrapolam a governabilidade da SEDOP, a execução física 
destas obras não teve o avanço esperado para que pudessem ser concluídas.  

No ano de 2019, houve continuidade dos serviços relacionados a Execução de 
Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, na Orla do Atalaia, os 
quais integram o Projeto da Obra de Requalificação da Orla do Atalaia, no município de 
Salinas. 

Com relação a execução financeira, do valor de R$ 9.821.600,0086 programado 
para atender a região, foram utilizados R$ 2.102.108,6687, cerca de 21% do valor total. 
Esta divergência orçamento planejado X orçamento executado, deve-se a desafios de 
variadas ordens que impactaram no desenvolvimento da obra divergente ao 
cronograma físico e financeiro estabelecido para o ano de 2019. 

Sendo assim, frente ao cenário apresentado, o desenvolvimento da ação 7609. 
Implantação de Infraestrutura Turística na Região do Rio Caeté durante o ano de 2019, 
apresentou desempenho físico e financeiro Abaixo do Esperado.  

No entanto, ressaltamos o compromisso da SEDOP em reverter este cenário, 
uma vez que atual gestão reconhece a importância que, desenvolver obras que 
fomentem a atividade turística, é uma das ações mais importantes do setor econômico 
e da geração de emprego e renda, além de levar o desenvolvimento ao Estado do Pará. 

 

 REGIÃO DO TOCANTINS 

Com o objetivo de contribuir para o fortalecimento do setor turístico, em 2019, a 
SEDOP programou desenvolver a ação Implantação de Infraestrutura Turística no 
município de Barcarena na Região de Integração do Tocantins. 

Para o ano de 2019, foi programado a realização de obras de Requalificação de 
Orlas e Praias de Interesse Turístico no referido município. Entretanto, como realizar 
obras de infraestrutura turística, envolve dar resolutividade para diversos fatores de 
infraestrutura básica como mobilidade e saneamento, no decorrer do ano de 2019, por 
uma série de fatores que extrapolam a governabilidade da SEDOP, não foi possível 
iniciar a referida obra. 

Por conta disto, do valor de programado para atender esta ação na Região do 
Tocantins, não houve nenhuma movimentação.  
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Sendo assim, frente ao cenário apresentado, o desenvolvimento da ação 7609. 
Implantação de Infraestrutura Turística na Região do Tocantins durante o ano de 2019, 
apresentou desempenho físico e financeiro Abaixo do Esperado.  

No entanto, ressaltamos o compromisso da SEDOP em reverter este cenário, 
uma vez que atual gestão reconhece a importância que, desenvolver obras que 
fomentem a atividade turística, é uma das ações mais importantes do setor econômico 
e da geração de emprego e renda, além de levar o desenvolvimento ao Estado do Pará. 
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6.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP, 
criada em janeiro de 2015, tem como alicerce de sua missão institucional os artigos 50 
e 236 da Constituição do Estado do Pará. 

Dentre as diretrizes que fundamentam o Art. 236 – Política Urbana, a SEDOP, 
contribui para o desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem – 
estar da população. Dentre estas funções sociais ressaltamos a que promove o direito 
de todos os cidadãos à moradia. 

Através do Programa Habitação de Interesse Social a SEDOP executa a ação 7541. 
Construção de Unidade habitacional que contribui com o objetivo do governo do 

Estado de “Melhorar as Condições de Habitabilidade de Familias com Renda, 
prioritariamente, até 3 Salários Mínimos”.  

Durante o ano de 2019, a SEDOP investiu cerca de RS 4.342.944,5888 para o 
desenvolvimento da obra de Construção de 340 Unidades Habitacionais, no trecho 
compreendido entre Terminal Rodoviário da UFPA e a Entrada do Hospital Betina 
Ferro. 

Na execução desta ação, a SEDOP busca cooperar com o Governo do Estado no 
atendimento das necessidades da população por moradia, entendendo-se o direito à 
moradia como um direito social, que vai além do individual e, por isso, é relevante 
para toda a sociedade.  

Em outras palavras, o interesse da SEDOP com a conclusão desta obra, vai além de 
uma mera formalidade de “entrega de obra”, mas sim com o comprometimento desta 
Secretaria com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, a qual não medirá 
esforços para entregar esta obra no primeiro semestre do ano de 2020. 
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6.2.1. AÇÃO 7541: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL 

 REGIÃO DO GUAJARÁ 

O Programa Habitação de Interesse Social, busca reduzir desigualdades sociais, 
com renda familiar mensal de até 03 (três) salários mínimos. Dentro deste programa, a 
SEDOP desenvolve a Ação 7541- Construção de Unidade Habitacional.  

Esta obra nasceu da necessidade de remanejamento de algumas famílias que 
moravam ás margens da Av. Perimetral. Trata-se da construção de 340 Unidades 
Habitacionais distribuídas em 85 Blocos (Residenciais Riacho Doce II e III – 1ª e 2ª 
Fases), que irá beneficiar cerca de 1400 pessoas, proporcionando condições dignas de 
habitação, lazer e segurança para a população. Dentre os benefícios que a obra 
assegurará à população estão: 

 Infraestrutura urbana; 

 Abastecimento de água; 

 Esgotamento Sanitário; 

 Energia elétrica. 

Em relação ao desempenho físico da ação na Região do Guajará, durante o 
período de 2019 considera-se que a execução Física da obra teve um avanço 
significativo de 66,98 %. Os principais serviços realizados foram: 

 RIACHO DOCE II 

- Execução da estrutura do blocos 24 e 25 – 2º pavimento; 

- Execução da estrutura dos pilares e vigas do blocos 20 e 21 – 2º 
pavimento; 

- Execução de escada dos blocos 24 e 25 – 2° pavimento; 

- Execução de concretagem das paredes e lajes dos blocos 24 e 25 – 2º 
pavimento. 

- Execução de Reboco Bloco 22 – Térreo 

- Execução de armação de aço das paredes bloco 24 e 25 – 2º pavimento. 

 RIACHO DOCE III - 1ª fase 

- Execução de estrutura em madeira da cobertura no bloco 28; 

- Execução da estrutura do muro; 

- Execução de empena do bloco 29. 

- Execução de Poço de visita. 

 RIACHO DOCE III - 2ª fase 

- Execução da cobertura do bloco 34; 

- Execução da cobertura de cobertura dos blocos 35, 36; 
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No entanto, por uma série de fatores que extrapolam a competência da SEDOP, 
a evolução desta obra não teve o avanço esperado para que pudesse ser concluída, 
obrigando a SEDOP a postergar a conclusão da obra para o primeiro semestre de 2020. 

Quanto a execução financeira, no decorrer do ano de 2019 foram investidos R$ 
4.342.944,5889 na execução da obra, cerca de R$ 1.770.886,58 além do valor 
planejado. Esta divergência orçamento planejado X orçamento executado deve-se, 
principalmente, ao valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para a 
SEDOP ser insuficiente para execução da obra. 

Sendo assim, frente ao cenário apresentado, o desenvolvimento da ação 7541. 
Construção de Unidade habitacional na Região Guajará durante o ano de 2019, 
apresentou desempenho Abaixo do Esperado.  
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7.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

Como programa que integra os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços do 
Estado, o Programa Manutenção da Gestão, tem como objetivo viabilizar a gestão 
administrativa do Estado. Ou seja, o programa é composto por ações de natureza 
tipicamente administrativas, as quais contribuem para a consecução dos objetivos dos 
Programas Temáticos. 

Através do Programa Manutenção da Gestão, a SEDOP prover os meios 
administrativos para implementação e a gestão dos Programas Temáticos que estão 
sob a responsabilidade desta Secretaria. O Programa possui cinco ações 
governamentais: 

1. Abastecimento de Unidades Móveis; 
2. Concessão de Auxílio Alimentação; 
3. Concessão de Auxílio Transporte; 
4. Operacionalização das Ações Administrativas; 
5. Operacionalização das Ações de RH. 

Na execução destas ações, a SEDOP busca assegurar os instrumentos necessários 
para o aumento da eficiência e eficácia dos serviços ofertados à população e da 
efetividade da administração pública. Com esta perspectiva, a SEDOP desenvolve as 
ações do Programa Manutenção da Gestão em 05 Regiões de Integração, conforme 
apresentado da tabela abaixo: 

Para o desenvolvimento destas ações, durante o ano de 2019, a SEDOP investiu 
cerca de RS  13.565.221,9190, sendo que do valor total, R$  2.222.413,85 foram 
destinados a ação de Operacionalização das Ações Administrativas, ação esta que tem 
como finalidade principal a manutenção dos contratos administrativos da SEDOP. 

Com estas ações, a SEDOP contribui com o Governo do Estado na melhoria dos 
serviços de cunho administrativo nos municípios paraenses, desenvolvendo ações 
destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. 
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NOME DA AÇÃO REGIÃO DE ABRANGÊNCIA 

4668. Abastecimento de Unidades Móveis. Guajará, Baixo Amazonas, Carajás 

8311. Concessão de Auxílio Alimentação. 
Baixo Amazonas, Carajás, Guajará, Marajó, 
Tapajós 

8312. Concessão de Auxílio Transporte. Baixo Amazonas, Carajás, Guajará, Marajó, 
Tapajós 

8338. Operacionalização das Ações 
Administrativas. 

Baixo Amazonas, Carajás, Guajará 

8339. Operacionalização das Ações de recursos 
Humanos. 

Baixo Amazonas, Carajás, Guajará 
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VII. PROGRAMA 

MANUTENÇÃO DA GESTÃO  

7.2. INFORMAÇÕES QUALITATIVAS 

7.2.1. AÇÃO 4668. ABASTECIMENTO DE UNIDADES MÓVEIS 

7.2.2. AÇÃO 8311. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 
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7.2.1. AÇÃO 4668: ABASTECIMENTO DE UNIDADES MÓVEIS 

 REGIÃO DO BAIXO AMAZONAS 

Com objetivo de reduzir os gastos das unidades de abastecimento móveis, 
atender com qualidade, conforto e segurança os servidores, a SEDOP desenvolve a 
ação 4668. Abastecimento de Unidades Móveis. A execução eficiente desta ação 
contribui diretamente para o alcance do objetivo estabelecido pelo Governo do Estado 
que é de Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado. 

Quanto ao desempenho desta ação durante o ano de 2019 na Região do Baixo 
Amazonas, a SEDOP apresenta as seguintes considerações: 

 Com relação a meta física: devido à necessidade para realizar as atividades 
com eficiência e eficácia no Município de Santarém, a SEDOP viabilizou um 
veículo a mais do que estava previsto, tendo em vista que, o veículo 
inicialmente previsto (frota da SEDOP) não está em condições de fazer 
grandes deslocamentos, atuando somente na área central do município. 

 Com relação a meta financeira: Para o ano de 2019, foi planejado atender 
esta ação com o valor de R$ 5.000,0091. Entretanto, os Sistemas de Gestão 
do Orçamento não estão parametrizados por Regiões de Integração, 
motivando que a execução financeira dessa ação concentre-se na Região do 
Guajará, apesar da SEDOP possuir em sua estrutura organizacional 06 Núcleos 
Regionais.  

Feitas as considerações acima, por mais que esta ação não tenha tido execução 
financeira durante o ano de 2019 na Região do Baixo Amazonas, a obtenção da meta 
física estabelecida, confere a ação o status de Conforme o Programado. 

 

 REGIÃO DO CARAJÁS 

Com objetivo de reduzir os gastos das unidades de abastecimento móveis, 
atender com qualidade, conforto e segurança os servidores, a SEDOP desenvolve a 
ação 4668. Abastecimento de Unidades Móveis. A execução eficiente desta ação 
contribui diretamente para o alcance do objetivo estabelecido pelo Governo do Estado 
que é de Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado. 

Quanto ao desempenho desta ação durante o ano de 2019 na Região do Carajás, 
a SEDOP apresenta as seguintes considerações: 

 Com relação a meta física:  Foi planejado atender o Município de Marabá 
com a meta física de 01 Unidade Abastecida. Meta esta que foi 
devidamente cumprida pela SEDOP no ano de 2019. 

 Com relação a meta financeira: Para o ano de 2019, foi planejado atender 
esta ação com o valor de R$ 5.000,0092. Entretanto, os Sistemas de Gestão 
do Orçamento não estão parametrizados por Regiões de Integração, 
motivando que a execução financeira dessa ação concentre-se na Região do 
Guajará, apesar da SEDOP possuir em sua estrutura organizacional 06 Núcleos 
Regionais.  

                                                           
91 FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 05/12/2019 
92 FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 05/12/2019 



109 
 

Feitas as considerações acima, por mais que esta ação não tenha tido execução 
financeira durante o ano de 2019 na Região do Carajás, a obtenção da meta física 
estabelecida, confere a ação o status de Conforme o Programado. 

 

 REGIÃO DO GUAJARÁ 

Com objetivo de reduzir os gastos das unidades de abastecimento móveis, 
atender com qualidade, conforto e segurança os servidores, a SEDOP desenvolve a 
ação 4668. Abastecimento de Unidades Móveis. A execução eficiente desta ação 
contribui diretamente para o alcance do objetivo estabelecido pelo Governo do Estado 
que é de Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado. 

Quanto ao desempenho desta ação durante o ano de 2019 na Região do Guajará, 
a SEDOP apresenta as seguintes considerações: 

 Com relação a meta física:  Foi planejado atender o Município de Belém 
com a meta física de 15 Unidades Abastecidas, quantitativo estabelecido no 
contrato da SEDOP para manutenção da frota, no entanto 10 veículos 
atendem as necessidades da SEDOP na Região do Guajará. 

 Com relação a meta financeira: Para o ano de 2019, foi planejado atender 
esta ação com o valor de R$ 170.000,0093. Entretanto, por mais que na 
execução financeira da Região do Guajará esteja concentrado a execução 
financeira das Regiões do Baixo Amazonas e do Carajás, devido a redução 
da meta estabelecida para o ano de 2019, foram utilizados o valor de R$ 
153.403,2194 gerando uma economia de R$ 16.596,79, o que corresponde a 
90% do orçamento planejado. 

Feitas as considerações acima, a SEDOP informa que, no decorrer do ano de 
2019 o desenvolvimento da ação 4668. Abastecimento de Unidades Móveis na Região 
do Guajará, teve o desempenho físico e financeiro Conforme o Programado. 

 

7.2.2. AÇÃO 8311: CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 REGIÃO DO BAIXO AMAZONAS 

Em 2019, a ação Concessão de Auxílio Alimentação, apresentou um quantitativo 
em média/mês de 2 servidores beneficiados no Município de Santarém, atingindo a 
meta física estabelecida para esta Região de Integração.  

No entanto, ressaltamos que é possível variações no quantitativo de servidores 
beneficiados, devido a exonerações, concessão de Licença Prêmio, concessão de 
aposentadorias e Licença saúde após 90 dias, dentre outros afastamentos. 

Com relação a execução financeira, informamos que o Sistema de Gestão 
Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de 
Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora 
da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, não houve movimentação 
financeira na Região do Baixo Amazonas durante o ano de 2019, apesar da SEDOP 
possuir em sua estrutura organizacional 06 Núcleos Regionais. 
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Sendo assim, por mais que nesta ação, o desempenho financeiro tenha sido 
Abaixo do Esperado, o cumprimento da meta física confere ao desempenho da ação 
8311. Concessão de Auxílio Alimentação na Região do Baixo Amazonas, o status de 
Conforme o Programado. 

 

 REGIÃO DO CARAJÁS 

Em 2019, a ação Concessão de Auxílio Alimentação, apresentou um quantitativo 
em média/mês de 2 servidores beneficiados no Município de Marabá, atingindo a 
meta física estabelecida para esta Região de Integração.  

No entanto, ressaltamos que é possível variações no quantitativo de servidores 
beneficiados, devido a exonerações, concessão de Licença Prêmio, concessão de 
aposentadorias e Licença saúde após 90 dias, dentre outros afastamentos. 

Com relação a execução financeira, informamos que o Sistema de Gestão 
Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de 
Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora 
da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, não houve movimentação 
financeira na Região do Carajás durante o ano de 2019, apesar da SEDOP possuir em 
sua estrutura organizacional 06 Núcleos Regionais. 

Sendo assim, por mais que nesta ação, o desempenho financeiro tenha sido 
Abaixo do Esperado, o cumprimento da meta física confere ao desempenho da ação 
8311. Concessão de Auxílio Alimentação na Região do Carajás, o status de Conforme o 
Programado. 

 

 REGIÃO DO GUAJARÁ 

Em 2019, a ação Concessão de Auxílio Alimentação, apresentou um quantitativo 
em média/mês de 151 servidores beneficiados no Município de Belém, para uma total 
de aproximadamente, 190 servidores na SEDOP. 

No entanto, ressaltamos que é possível variações no quantitativo de servidores 
beneficiados, devido a exonerações, concessão de Licença Prêmio, concessão de 
aposentadorias e Licença saúde após 90 dias, dentre outros afastamentos. 

Com relação a execução financeira, informamos que o Sistema de Gestão 
Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de 
Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora 
da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, as movimentações financeiras 
relacionadas as Regiões de Integração do Baixo Amazonas e do Carajás estão 
concentradas na Região do Guajará. 

Do valor programado para esta ação, foram executados R$ 1.068.869,2095, 
ultrapassando cerca de R$ 115.062,20 o valor orçamentário planejado para o ano de 
2019. Esta divergência orçamento planejado X orçamento executado deve-se, em 
parte, a concentração da execução financeira das regiões do Baixo Amazonas e do 
Carajás. 
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Por fim, para a ação 8311. Concessão de Auxílio Alimentação na Região do 
Guajará, considerando as informações acima, o desempenho físico e financeiro desta 
ação durante ano de 2019 Merece Atenção.  

 

 REGIÃO DO MARAJÓ 

No PPA 2016/2019, havia a prerrogativa por parte da SEDOP em estruturar o 
Núcleo Regional no Município de Soure, na Região de Integração do Marajó, com o 
quadro funcional de dois servidores. No entanto, condicionantes das mais variadas 
ordens (técnicas, políticas, financeiras) foram impeditivas para que a estruturação 
física do Núcleo da Região do Marajó se concretizasse durante o ano de 2019, 
ocasionando a designação de apenas um servidor representando o Núcleo Regional e 
que atualmente ocupa o espaço físico na Sede da SEDOP.  

Com relação a execução financeira, informamos que o Sistema de Gestão 
Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de 
Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora 
da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, não houve movimentação 
financeira na Região do Marajó durante o ano de 2019. 

Apresentadas as considerações acima, por mais que nesta ação o desempenho 
financeiro tenha sido Abaixo do Esperado, o cumprimento da meta física confere ao 
desempenho da ação 8311. Concessão de Auxílio Alimentação na Região do Marajó, o 
status de Merece Atenção. 

 

 REGIÃO DO TAPAJÓS 

No PPA 2016/2019, havia a prerrogativa por parte da SEDOP em estruturar o 
Núcleo Regional no Município de Soure, na Região de Integração do Marajó, com o 
quadro funcional de dois servidores. No entanto, condicionantes das mais variadas 
ordens (técnicas, políticas, financeiras) foram impeditivas para que a estruturação 
física do Núcleo da Região do Marajó se concretizasse durante o ano de 2019, 
ocasionando a designação de apenas um servidor representando o Núcleo Regional e 
que atualmente ocupa o espaço físico na Sede da SEDOP.  

Com relação a execução financeira, informamos que o Sistema de Gestão 
Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de 
Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora 
da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, não houve movimentação 
financeira na Região do Marajó durante o ano de 2019. 

Apresentadas as considerações acima, por mais que nesta ação o desempenho 
financeiro tenha sido Abaixo do Esperado, o cumprimento da meta física confere ao 
desempenho da ação 8311. Concessão de Auxílio Alimentação na Região do Marajó, o 
status de Merece Atenção. 
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7.2.3. AÇÃO 8312: CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE 

 REGIÃO DO BAIXO AMAZONAS 

Na Ação Concessão de Auxílio Transporte, no ano 2019, foram contemplados, em 
média/mês, 1 servidor beneficiado neste núcleo regional, o que representa o alcance de 

50% da meta física estabelecida para o ano de 2019. Ressaltamos que é possível variações 
no quantitativo de servidores beneficiados, devido a exonerações, concessão de 
Licença Prêmio, concessão de aposentadorias e Licença saúde após 90 dias, dentre 
outros afastamentos. 

Com relação a execução financeira, informamos que o Sistema de Gestão 
Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de 
Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora 
da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, não houve movimentação 
financeira na Região do Baixo Amazonas durante o ano de 2019, apesar da SEDOP 
possuir em sua estrutura organizacional 06 Núcleos Regionais. 

Sendo assim, por mais que nesta ação, o desempenho financeiro tenha sido 
Abaixo do Esperado, o cumprimento de 50% da meta física confere ao desempenho da 
ação 8312. Concessão de Auxílio Transporte na Região do Baixo Amazonas, o status de 
Merece Atenção. 

 

 REGIÃO DO CARAJÁS 

Na Ação Concessão de Auxílio Transporte, no ano 2019, foram contemplados, 
em média/mês, 1 servidor beneficiado neste núcleo regional, o que representa o 
alcance de 50% da meta física estabelecida para o ano de 2019. Ressaltamos que é 
possível variações no quantitativo de servidores beneficiados, devido a exonerações, 
concessão de Licença Prêmio, concessão de aposentadorias e Licença saúde após 90 
dias, dentre outros afastamentos. 

Com relação a execução financeira, informamos que o Sistema de Gestão 
Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de 
Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora 
da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, não houve movimentação 
financeira na Região do Carajás durante o ano de 2019, apesar da SEDOP possuir em 
sua estrutura organizacional 06 Núcleos Regionais. 

Sendo assim, por mais que nesta ação, o desempenho financeiro tenha sido 
Abaixo do Esperado, o cumprimento de 50% da meta física confere ao desempenho da 
ação 8312. Concessão de Auxílio Transporte na Região do Carajás, o status de Merece 
Atenção. 

 

 REGIÃO DO GUAJARÁ 

Na Ação Concessão de Auxílio Transporte, no ano 2019, foram contemplados, em 
média/mês, 142 servidores para uma média total de, aproximadamente, 190 
servidores no órgão. Essas variações justificam-se pelas exonerações, concessão de 
Licença prêmio, férias, aposentadorias, Licença saúde, dentre outros afastamentos. 

Com relação a execução financeira, informamos que o Sistema de Gestão 
Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de 
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Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora 
da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, as movimentações financeiras 
relacionadas as Regiões de Integração do Baixo Amazonas e do Carajás estão 
concentradas na Região do Guajará 

Com relação ao desempenho financeiro, foram executadas cerca de R$ 
205.696,5096 na Concessão de Auxílio Transporte, ultrapassando em cerca de R$ 
52.372,50 o valor de R$ 153.324,0097 programado para o ano de 2019. Esta 
divergência orçamento planejado X orçamento executado deve-se, em parte, a 
concentração da execução financeira das regiões do Baixo Amazonas e do Carajás e a 
natureza do benefício, que sofre aumentos de preços anualmente. 

Sendo assim, por mais que a execução financeira desta ação tenha excedido o 
programado para o ano de 2019, a obtenção da meta física confere a ação o status de 
Merece Atenção. 

 

 REGIÃO DO MARAJÓ 

No PPA 2016/2019, havia a prerrogativa por parte da SEDOP em estruturar o 
Núcleo Regional no Município de Soure, na Região de Integração do Marajó, com o 
quadro funcional de dois servidores. No entanto, condicionantes das mais variadas 
ordens (técnicas, políticas, financeiras) foram impeditivas para que a estruturação 
física do Núcleo da Região do Marajó se concretizasse durante o ano de 2019, 
ocasionando a designação de apenas um servidor representando o Núcleo Regional e 
que atualmente ocupa o espaço físico na Sede da SEDOP.  

Com relação a execução financeira, informamos que o Sistema de Gestão 
Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de 
Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora 
da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, não houve movimentação 
financeira na Região do Marajó durante o ano de 2019. 

Apresentadas as considerações acima, por mais que nesta ação o desempenho 
financeiro tenha sido Abaixo do Esperado, o cumprimento da meta física confere ao 
desempenho da ação 8312. Concessão de Auxílio Transporte na Região do Marajó, o 
status de Merece Atenção. 

 
 REGIÃO DO TAPAJÓS 

No PPA 2016/2019, havia a prerrogativa por parte da SEDOP em estruturar o 
Núcleo Regional no Município de Itaituba, na Região de Integração do Tapajós, com o 
quadro funcional de dois servidores. No entanto, condicionantes das mais variadas 
ordens (técnicas, políticas, financeiras) foram impeditivas para que a estruturação 
física do Núcleo da Região do Marajó se concretizasse durante o ano de 2019, 
ocasionando a designação de apenas um servidor representando o Núcleo Regional e 
que atualmente ocupa o espaço físico na Sede da SEDOP.  

Com relação a execução financeira, informamos que o Sistema de Gestão 
Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de 
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Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora 
da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, não houve movimentação 
financeira na Região do Tapajós durante o ano de 2019. 

Apresentadas as considerações acima, por mais que nesta ação o desempenho 
financeiro tenha sido Abaixo do Esperado, o cumprimento da meta física confere ao 
desempenho da ação 8312. Concessão de Auxílio Transporte na Região do Tapajós, o 
status de Merece Atenção. 

 

7.2.4. AÇÃO 8338: OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 REGIÃO DO BAIXO AMAZONAS 

Representando a SEDOP na Região do Baixo Amazonas, é mantido o Núcleo 
Regional no Município de Santarém com o objetivo de coordenar e executar ações 
setoriais no âmbito de obras públicas e do Desenvolvimento Urbano. A presença do 
Núcleo Regional da SEDOP no Município de Santarém, tem como finalidade principal 
garantir maior eficiência e eficácia no desenvolvimento, acompanhamento e avaliação 
das ações governamentais que estão sob a responsabilidade da SEDOP. 

Através da ação Operacionalização das Ações Administrativas, a SEDOP contribui 
com o Governo do Estado na viabilização da gestão administrativa, com a manutenção 
de contratos administrativos, os quais tem como função principal, prover os meios 
administrativos para implementação e a gestão dos programas finalísticos. 

Quanto a execução da meta física, no exercício de 2019, os contratos mantidos 
com as empresas prestadora dos serviços de energia elétrica, água encanada, telefonia 
fixa, locação de veículo, passaram a ser executa no centro de custo da Região do Baixo 
Amazonas, perfazendo um total de 4 contratos mantidos.   

Com relação à meta financeira para o ano de 2019, foi planejado atender esta 
ação com o valor de R$ 3.500,0098, no entanto, esse valor superou em R$ 53.365,85. 
Esta divergência orçamento planejado x orçamento executado deu-se, em grande 
parte, devido o valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para a SEDOP 
ser insuficiente para a real necessidade de manutenção dos contratos e também, 
devido a meta física ter aumentado em três unidades além do planejado.  

Feitas as considerações acima, e levando em conta a atualização do sistema 
SIGPLAN –Módulo Monitoramento para encerramento do exercício, a SEDOP 
considera que a Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas na Região do 
Baixo Amazonas teve o desempenho físico e financeiro Conforme o Programado. 

 

 REGIÃO DO CARAJÁS 

Representando a SEDOP na Região do Carajás, é mantido o Núcleo Regional no 
Município de Marabá com o objetivo de coordenar e executar ações setoriais no 
âmbito de obras públicas e do Desenvolvimento Urbano. A presença do Núcleo 
Regional da SEDOP no Município de Santarém, tem como finalidade principal garantir 
maior eficiência e eficácia no desenvolvimento, acompanhamento e avaliação das 
ações governamentais que estão sob a responsabilidade da SEDOP. 
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Através da ação Operacionalização das Ações Administrativas, a SEDOP contribui 
com o Governo do Estado na viabilização da gestão administrativa, com a manutenção 
de contratos administrativos, os quais tem como função principal, prover os meios 
administrativos para implementação e a gestão dos programas finalísticos. 

Quanto a execução da meta física, no exercício de 2019, os contratos mantidos 
com as empresas prestadora dos serviços telefonia fixa e locação de veículo, passaram 
a ser executa no centro de custo da Região do Carajás, perfazendo um total de 2 
contratos mantidos.   

Com relação à meta financeira para o ano de 2019, foi planejado atender esta 
ação com o valor de R$ 3.500,0099, no entanto, esse valor superou em R$ 41.651,55. 
Esta divergência orçamento planejado x orçamento executado deu-se, em grande 
parte, devido o valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para a SEDOP 
ser insuficiente para a real necessidade de manutenção dos contratos e também, 
devido a meta física ter aumentado em mais uma unidade além do planejado.  

Feitas as considerações acima, e levando em conta a atualização do sistema 
SIGPLAN – Módulo Monitoramento para encerramento do exercício, a SEDOP 
considera que a Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas na Região do 
Baixo Amazonas teve o desempenho físico e financeiro Conforme o Programado. 

 
 REGIÃO DO GUAJARÁ 

É através da Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas, que a 
SEDOP contribui com o Governo do Estado na viabilização da gestão administrativa, 
com a manutenção de contratos administrativos, os quais tem como função principal, 
prover os meios administrativos para implementação e a gestão dos programas 
finalísticos. 

Com o objetivo de contribuir com o Governo do Pará em manter sua capacidade 
de investimento, a SEDOP procedeu com as medidas de redução de custos 
administrativos estabelecidas pelo Decreto 001/2019, reduzindo de 24 para 22 
contratos, o que representa uma redução na meta física de 8%, embora no sistema 
SIGPLAN –Módulo Monitoramento para encerramento do exercício, a SEDOP 
considera o numero de 24 contratos, este fato aconteceu em outubro quando foi 
alimentado o sistema com a informação de agosto e setembro (44 contratos), ocorreu 
uma distorção na média que a Ação 8338. Operacionalização das Ações 
Administrativas. 

Com relação ao desempenho financeiro, foram investidos cerca de R$ 
2.120.396,45100 no custeio dos contratas administrativos, ultrapassando em R$ 
455.496,45101 o valor planejado para o ano de 2019. Neste sentido, faz-se necessário 
apresentar as seguintes considerações: 

1. Devido à limitação do teto orçamentário no momento da elaboração do 
orçamento do ano de 2019; 
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2. A natureza dos serviços contratados e a conjuntura econômica de aumentos 
de preços e salários contribuíram para que o desempenho financeiro desta 
ação excedesse o valor programado.  

Sendo assim, por mais que a execução financeira desta ação tenha excedido o 
programado para o ano de 2019, confere a ação o status de Conforme o Programado.  

 

7.2.5. AÇÃO 8339: OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE RECURSOS 

HUMANOS 

 REGIÃO DO BAIXO AMAZONAS 

Considerando que a elaboração do PPA 2016/2019 teve como premissa o 
enfoque regional e que esta condição se estendeu a elaboração das metas financeiras, 
coube a SEDOP, fazer a previsão orçamentária da ação Operacionalização das Ações de 
Recursos Humanos para o Município de Santarém, na Região do Baixo Amazonas, uma 
vez que possui 02 servidores lotados no referido Núcleo Regional. 

No entanto, o Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não 
está parametrizado por Regiões de Integração, não sendo possível desta forma, 
realizar movimentações financeiras fora da Região de Integração do Guajará. Ou seja, a 
execução financeira referente a remuneração dos dois servidores é efetivada na 
Região de Integração do Guajará, sendo este o motivo de não haver movimentação 
financeira na Região do Baixo Amazonas durante o ano de 2019. Ressaltamos que a 
regularização desta situação, está além da governabilidade da SEDOP. 

Diante deste cenário, para o ano de 2019, o desempenho físico e financeiro da 
ação 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos na Região do Baixo 
Amazonas, apresenta o status de Abaixo do Esperado. 

 

 REGIÃO DO CARAJÁS 

Considerando que a elaboração do PPA 2016/2019 teve como premissa o 
enfoque regional e que esta condição se estendeu a elaboração das metas financeiras, 
coube a SEDOP, fazer a previsão orçamentária da ação Operacionalização das Ações de 
Recursos Humanos para o Município de Marabá, na Região do Carajás, uma vez que 
possui 02 servidores lotados no referido Núcleo Regional. 

No entanto, o Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não 
está parametrizado por Regiões de Integração, não sendo possível desta forma, 
realizar movimentações financeiras fora da Região de Integração do Guajará. Ou seja, a 
execução financeira referente a remuneração dos dois servidores é efetivada na 
Região de Integração do Guajará, sendo este o motivo de não haver movimentação 
financeira na Região do Carajás durante o ano de 2019. Ressaltamos que a 
regularização desta situação, está além da governabilidade da SEDOP. 

Diante deste cenário, para o ano de 2019, o desempenho físico e financeiro da 
ação 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos na Região do Carajás, 
apresenta o status de Abaixo do Esperado. 
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 REGIÃO DO GUAJARÁ 

No ano de 2019, a ação de Operacionalização das Ações de Recursos Humanos, 
teve uma média/mensal de 190 servidores remunerados. Lembrando que é possível 
variações no quantitativo de servidores remunerados devido a exonerações, dentre 
outros afastamentos. 

Com relação a execução financeira, informamos que o Sistema de Gestão 
Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de 
Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora 
da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, as movimentações financeiras 
relacionadas as Regiões de Integração do Baixo Amazonas e do Carajás estão 
concentradas na Região do Guajará. 

Com relação ao desempenho financeiro, do valor de R$ 9.971.705,00102 
programado para atender a Região de Integração do Guajará, foram utilizados cerca de 
R$ 9.503.631,37103, cerca de 95% do valor planejado. 

Por fim, a SEDOP analisa que, apesar da Região do Guajará ter concentrado a 
movimentação financeira de outras regiões, no ano de 2019, o desempenho físico e 
financeiro da ação 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos na Região 
de Integração do Guajará foi Conforme o Programado. 
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VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este Relatório de Gestão tem como objetivo geral, apresentar o desempenho 

da SEDOP frente aos Programas Governamentais no exercício de 2019. Buscou-se 

apresentar as principais contribuições da Secretaria na busca do macro-objetivo 

estabelecido pelo Governo do Estado de “Reduzir a pobreza e a desigualdade social e 

regional por meio do desenvolvimento sustentável”. 

Com a convicção dos esforços empenhados para o alcance contínuo dos 

melhores resultados e em consonância com sua missão institucional, durante o ano de 

2018, a SEDOP investiu cerca R$ 90.119.438,42104 para a execução dos Programas e 

Ações Governamentais que estão sob sua responsabilidade. Dos 36 Programas 

Governamentais que constituem o PPA 2016/2019, a SEDOP participa de 06 

Programas, que se dividem em 23 ações, as quais alcançam todas as 12 Regiões de 

Integração do Estado do Pará. 

Para melhor entendimento da aplicação dos recursos, a tabela abaixo 

apresenta o desempenho financeiro por programa durante o ano de 2019, bem como 

a participação de cada programa nas Regiões de Integração. Vale a pena ressaltar que 

os valores aqui descritos tem como fonte o SIGPLAN – MONITORAMENTO/ RELATÓRIO 

DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA datado de 05/12/2019. 

 

INVESTIMENTOS REALIZADOS POR PROGRAMA GOVERNAMENTAL - 2019 

PROGRAMA 
Nº DE  REGIÕES 
DE INTEGRAÇÃO 

ATENDIDAS 
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO 

INVESTIMENTO 
REALIZADO NO 

PROGRAMA 

SANEAMENTO BÁSICO 12 

Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás, 
Guamá, Guajará, lago de Tucuruí, 
Marajó, Rio Caeté, Rio Capim, 
Tapajós, Tocantins e Xingu. 

20.590.557,89 

MOBILIDADE E 
DESENVOLVIMENTO 

URBANO 
12 

Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás, 
Guamá, Guajará, lago de Tucuruí, 
Marajó, Rio Caeté, Rio Capim, 
Tapajós, Tocantins e Xingu. 

31.194.086,50 

GOVERNANÇA PARA 
RESULTADOS 

08 
Baixo Amazonas, Carajás, Guamá, 
Guajará, Marajó, Rio Capim, Tapajós 
e Tocantins. 

19.734.959,63 

MANUTENÇÃO DA 
GESTÃO 

05 
Baixo Amazonas, Carajás, Guajará, 
Marajó e Tapajós. 

12.520.722,45 

TURISMO 02 Rio Caeté e Tocantins. 1.736.167,37 

HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL 

01 Guajará. 4.342.944,58 

TOTAL DE INVESTIMENTOS 90.119.438,42 
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