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1 – INTRODUÇÃO 

 

O Plano plurianual do Município de Oeiras do Pará, estabelece 

diretrizes e metas que devem ser observadas pelo governo municipal 

para o período de 2017-2021, resulta de um processo coletivo 

envolvendo todos os Órgãos da Administração Pública Municipal, e 

representantes da sociedade oeirense, no esforço de alicerçar um 

instrumento de planejamento que proporcione ao Município uma 

perspectiva de desenvolvimento sustentável à médio prazo, com 

ênfase na redução das desigualdades social e na melhoria dos 

serviços público colocados à disposição da população. 

O cenário de crise que se abateu no Brasil a partir de 2014, 

agravando-se em 2015 e 2016, culminando com o encolhimento da 

economia e proporcionando o equivalente a 15 milhões de 

desempregados, inflação atingindo o índice de dois dígitos, juros 

acima de 18% ao ano, mudando radicalmente o cenário de 

entusiasmo com o dinamismo da economia dos anos 2008 à 2013, 

provocando novos hábitos de consumo  com a diminuição de 

impostos e queda considerável nos juros, aumento real na renda das 

pessoas e a facilidade de conseguir crédito, grande parte da 

população brasileira principalmente da classe média passou a investir 

no entretenimento, lazer viagens, aquisição de  eletrodoméstico, 

carro zero, casa própria e outros serviços. 

Isso acabou provocando ônus para o poder público que viu cair a 

arrecadação de receita, por conseguinte, provocando desiquilíbrio das 

contas públicas. 

O Município de Oeiras do Pará, assim como demais Município do 

Brasil, foi atingido sobremaneira com a queda da arrecadação 

principalmente nas transferências constitucionais, motivando a 
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adoção de nova postura baseada na diminuição dos custos sem 

afetação na qualidade dos serviços prestados. 

As expectativas de recuperação da economia a partir de 2017 se 

apresenta com um certo, entusiasmo na equipe econômica do 

governo federal, com indicadores que demonstram embora tênue 

melhoras na economia. 

Neste contexto, quando a situação econômica do Brasil, dá lampejos 

de recuperação, impõe-se que o planejamento e a gestão do 

Município assumam a postura de implementar ações planejadas que 

acompanhe e interprete a dinâmica municipal, em seus diversos 

aspectos social, econômico e ambiental, observando o artigo 8º de 

Lei Orgânica Municipal, 

Que orienta o Município a organizar a sua administração e exercer 

suas atividades dentro de um processo de planejamento permanente, 

atendendo as peculiaridades locais e os princípios técnicos 

convenientes ao desenvolvimento integral da comunidade, 

principalmente no que tange, aos objetivos fundamentais do 

Município: 

“ Contribuir na construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária; 

Promover o bem-estar comum de todos os munícipes; 

Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais; 

Promover o bem de todos, sem preconceitos de origens, raça, 

sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

Com isso a estrutura e a linguagem do planejamento foram alteradas 

em função da implantação de um processo mais sistêmico, mais 

consistente e mais sinérgico envolvendo todas as unidades federadas 
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brasileiras, tendo como objetivo final o atingimento de metas físicas 

capazes de expressar as necessidades de atendimento das 

populações locais, no que tange às suas perspectivas de evolução 

social e qualidade de vida.    

O Plano Plurianual (PPA) estatuído pelo artigo 165 da Constituição 

Federal de 1988, artigo 204 da Constituição do Estado do Pará de 

1989, Portaria 42 de 14 de abril de 1999 do Ministério do Orçamento 

e Gestão e da Lei Complementar 101/00 – Lei de responsabilidade 

fiscal e o artigo 141 da Lei Orgânica de Oeiras do Pará, é um plano de 

médio prazo que estabelece as diretrizes e objetivos a serem 

seguidas pelos Governos (Federal, Estadual e Municipal) e faz a 

interlocução com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com a Lei 

Orçamentárias Anuais (LOA), com duração de 4 anos.  

Como já vem acontecendo nas administrações municipais, a partir da 

vigência da Constituição de 1988, a cada início de mandato os 

Prefeitos municipais eleitos têm a obrigação de elaborar os seus 

respectivos Plano Plurianual, cuja vigência inicia no segundo ano de 

mandato, após a eleição e se estenderá até o primeiro ano do 

mandato subsequente. 

A adoção do PPA além de reduzir os casuísmos na aplicação das 

verbas públicas, tanto as oriundas dos repasses obrigatórios, como as 

decorrentes da arrecadação de recursos próprio do município, 

profissionalizar a gestão municipal e legitimar as ações decorrentes 

da prestação de serviços à população, que por sua vez envolve a 

aquisição de bens e serviços pela Prefeitura Municipal.  

A fundamentação do PPA de Oiras do Pará está de acordo com as 

seguintes diretrizes, pactuadas nos documentos com base nos quais 

foram selecionadas, como sendo: 
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Diagnóstico da Situação Municipal; Programa de Governo do 

Candidato Eleito; e as Estratégias de Desenvolvimento dos 

PPAs Federal e Estadual.  

  Nele estão contidos os Macros objetivo Estratégicos, os Programas, 

projetos e as ações, a serem desenvolvidas pelos Poderes Executivos 

e Legislativo do Município, as fontes de financiamento e a 

Programação por unidade executora, classificada por função 

programática (Lei 4.320 de 17 de março de 1964), assim como a 

previsão orçamentária global para o período de 2018 – 2021. 

Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício 

financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão no PPA ou em lei 

que autoriza a sua inclusão. 

Cada ação, no seu período de execução, será avaliada através das 

metas, em termos de avaliação das obras e serviços.  Para esse fim, 

foram relacionadas com indicadores e suas respectivas unidades de 

medidas. Logo cada ação governamental estará necessariamente 

associada a um produto, de modo que seja possível, no decorrer da 

sua execução, promover o acompanhamento de cada etapa atingida 

conferindo se o planejamento foi bem-sucedido ou não, esse controle 

permitirá que o plano seja reajustado anualmente, de modo a 

aprimorar sua execução. 

Sobre essa égide nasce o PPA 2018 – 2021, do Município de Oeiras 

do Pará, estruturado a partir da dimensão estratégica que enseja a 

formatação de Programas, Projetos e Atividades a serem implantadas 

pelo setor público, nos quais estão contidos os desafios e os 

compromissos do governo municipal, assumidos pelo prefeito eleito, 

nas eleições municipais de 2017.      

2 - HISTÓRICO DO MUNICÍPIO  OEIRAS DO PARÁ 
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Os fundamentos históricos do Município de Oeira do Pará, remontam 

aos idos coloniais, com a chegada do Padre Antônio Vieira, Superior 

da Companhia de Jesus, que pra lã se dirigiu, por volta do ano de 

1653, a fim de fundar uma missão para catequizar os índios Araticus, 

habitantes daquela região. 

Com o advento da Lei Pombalina em 1758 os jesuítas foram expulsos 

do Brasil, o governador Francisco Xavier de Mendonça furtado 

obedecendo à política  adotada pelo Marquês de Pombal, expulsava 

todos os jesuítas de Portugual e de suas colônias, em cumprimento a 

uma determinação real, deixou Belém em direção ao rio Negro, para 

acertar os limites das terras dos reinos de Portugual e Espanha. E 

também cumprindo outra determinação, de 6 de junho de 1755, para 

que erigisse em Vila todas as povoações que julgasse mereceressa 

elevação, assim deu à aldeia de Araticu o procedimento de Vila, com 

a denominação de Oeiras. Deu-lhe o nome português de Oeiras, 

dentro da política de substituir as denominações indigenas por 

topônimos de Portugual, e os ìndios foram retirados do aldeamento 

para servirem ao Estado e a particulares. No mesmo ano, foi erigido, 

também, o pelourinho local. Entretanto, mais tarde, a Vila então 

criada foi anexada à freguesia de São João Batista de Curralinho, 

donde desmembrou-se, em 1868, para constituir-se em unidade 

autônoma.   

Em 1943, Oeiras voltou a chamar-se Araticu, e posteriormente Oeiras 

do Pará. 

Formação administrativa. 

Elevado à categoria de vila com a denominação de Oeiras, em 20 de 

janeiro de 1798.  Pela Lei Provincial nº 479, de 06 de março de 1865, 

a vila é extinta, sendo seu território anexado ao município de 

Curralinho. 
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Elevado novamente à categoria de vila com  a denominação de 

Oeiras, pela Lei Provincial nº 584, de 23 de outubro de 1868,  

esmembrada de Curralinho. Sede na Vila de Oeiras, constituída do 

distrito sede. Reinstalado em 4 de julho de 1870. 

Pela Lei Provincial nº 1306, de 28 de novembro de 1887, é criado o 

Distrito de Bagre e anexado ao Município de Oeiras. 

Pelo Decreto  Estadual nº 198, de 09 de outubro de 1890, 

desmembra-se do Município de Oeiras o distrito de Bagre, elevando-

se a categoria de Município. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município 

aparece constitído de 2 distritos Oeiras e Mujurucá. 

Pela Lei Estadual nº 2116, de 3 de novembro de 1922, é extinto 

novamente o Município de Oeiras, sendo seu território anexado ao 

Município de curralinho.  

Pelo Decreto Estadual   559, de 29 de dezembro de 1931, o distrito 

de Oeiras 

Pertence ao Município de Portel, figurando com distrito deste 

município no ano de 1933. 

Elevado novamente à categoria de município com a denominação de 

Oeiras, pelo Decreto – Lei Estadual nº 3131, de 31 de outubro de 

1938, desmembrado de Portel e Curralinho. Sede no antigo distrito 

de Oeiras, constituído de 2 distritos Oeiras e Bagre. 

Pelo Decreto-Lei Estadual  nº 4505, de 30 de dezembro de 1943, o 

Município de Oeiras passou a denominar-se Araticu. 

Em divisão territorial data de 1 de julho de 1950, o município é 

constituído de 2 distrito: Araticu e Bagre. Assim permanecendo em 

divisão territorial até a data de 1 de julho de 1960. 
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Pela Lei Estadual nº 2460, de 29 de dezenbro de 1961, desmembra 

do município de Araticu o distrito de Bagre elevado à categoria de de 

município. 

Em divisão territorial datada de 31 de dezembro de 1963, o município 

é constituído do distrito sede. 

Pela Lei Estdual nº 3400, de 1 de outubro de 1965, o Município de 

Araticu voltou a denominar-se Oeiras do Pará. 

Em divisão territorial datada de 01 de janeiro de 1979, o município é 

constituído do distrito sede.  Assim permanecendo em divisão datada 

de 2008. 

Alteração toponímicas municipais. 

Oeiras para Araticu, alterado pelo Decreto-Lei Estadual nº 4505, de 

30-12-1943. Araticu para Oeiras do Pará, alterado pela Lei Estadual 

nº 3400, de 01-10-1965. (fonte:IBGE)  

3 – ASPECTO CULTURAL 

A vida religiosa revestida de muita fé do povo católico de Oeiras do 

Pará é muito forte e anualmente transforma a principal manifestação 

religiosa no município o Círio em homenagem à padroeira da cidade, 

Nossa Senhora da Assunção, cujos festejos são acompanhados de 

novenário, procissão que caminha pelas ruas da sede, acompanhada 

por centenas de fiéis do município de e romeiros de áreas vizinhas e 

o tradicional arraial com diversas atividades e diversões.  

As manifestações mais expressivas da cultura popular ficam por conta 

dos grupos típicos organizados, como o de samba-do-cacete e bois-

bumbás.  

Destacam-se, também, outras festas populares, tais como a Festa do 

Camarão (Festcam), realizada nos primeiros dias do mês, de julho e 
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o Torneio de Férias, que acontece no período de 1 a 31 de julho, 

época de maior movimentação do Município, quando cerca de 30.000 

pessoas, oriundas de cidades vizinhas e mesmos turistas de lugares 

mais distantes do Pará, do Brasil e até do exterior. 

A Festcam apresenta atrações diversificadas, para o público adulto e 

infantil, com diversos shows envolvendo artistas locais e nacionais, 

concurso de miss além de valorizar a gastronomia e a degustação de 

pratos regionais feito com camarão.  

O artesanato em Oeiras do Pará é pouco significativo, sendo que as 

peças utilitárias como paneiros, bacias e outras, feitas por 

encomendas aos artesãos, são as que mais caracterizam a produção 

local, utilizando barro e tala como matéria-prima. 

 Os principais equipamentos culturais da cidade, a Biblioteca e a Casa 

da Cultura, funcionam precariamente. (fonte: fapespa) 

 

4 – SITUAÇÃO  AMBIENTAL SOCIOAMBIENTAL 

4.1 – ASPECTO FÍSICO TERRITORIAL 

4.1.1 – LOCALIZAÇÃO 

O Município de Oeiras do Pará está localizado no nordeste  do Estado 

do Pará, entre a zona da ilha do Marajó e Tocantins, pertecendo a 

Mesorregião do Nordeste  paraense e à Microregião Cametá, a sede 

Municipal apresenta as seguintes coordenadas geográficas: 02º 00’ 

15” S e 49º 51’ 35” W. Gr. 

4.1.2 – LIMITES 

Ao Norte   - Curralinho 

A   Leste    -  Limoeiro do Ajuru, Cametá, Mocajubae Baião                            
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Ao Sul        -  Mocajuba e Baião e Bagre 

A Oeste     -  Município de Bagre 

4.1.3 – SOLO 

Os solos do Município de oeiras, são representado em maior volume 

pelo Latassolo Amarelo distrófico, textura indiscriminada; Plintossolo 

distrófico, textura indiscriminada e Gley pouco  húmido distrófico. 

Textura indiscriminada; Plintossolo distrófico, textura indiscriminada; 

Podozólico VermelhoAmarelo Plítico, textura argilosa  e Gley pouco 

Húmido eutrófico e distrófico, textura indiscriminada. (fonte Fapespa) 

4.1.4 – VEGETAÇÃO 

A Exuberante cobertura vegetal do Município e representada, em sua 

maior extensão por florestas densa dos baixos platô. 

 Ao longo da margem do rio Pará e do baixo curso dos seus afluentes, 

encontra-se a Floresta Densa da planície aluvial da sub-região dos 

furos de Marajó, com intensa presença de palmeiras, principalmente 

do açaizeiro e a floresta ciliar, ocupando os terraços. 

 No local onde a cobertura vegetal primária foi removida pela ação 

dos agricultores, surge a capoeira ou Floresta Secundária, em 

diversos estágios de regeneração. Pequenas formações campestres 

são detectadas nas áreas mais deprimidas, sujeitas a elevados teores 

de umidade, principalmente devido à acumulação de água das chuvas 

4.1.5 – PATRIMÔNIO NATURAL 

A alteração da cobertura vegetal revelada no trabalho realizado com 

imagens LANDSAT-TM, do ano de 1986, é de 21,51%. Os acidentes 

geográficos mais importantes são os rios Pará, Oeiras, Araticu e 

Branco. Este Município ainda apresenta áreas com cobertura florestal 
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em bom estado de conservação e que devem ser preservadas. 

(fonte:FAPESPA) 

4.1.6 – TOPOGRÁFIA 

A topografia do Município apresenta cotas altimétricas poucos 

significantes. Estas cotas variam entre 10 a 12 metros, na porção 

Sul, sendo a mais elevada 45m no centro do Município, enquanto que 

a sede Municipal gira em torno dos 6 metros 

   

4.1.7 – GEOLOGIA E RELEVO 

A geologia do Município é representada, predominantemente, por 

sedimentos inconsolidados do Quaternário Recente e manchas dos 

sedimentos Terciários da Formação Barreiras. O relevo é bastante 

simplificado, com a presença de várzeas, terraços e tabuleiros, que se 

incluem morfoestruturalmente no Planalto Rebaixado da Amazônia 

(do Baixo Amazonas). (FAPESPA) 

4.1.8-HIDROGRAFIA 

Na hidrografia do Município apresenta rios perenes tais como, rio Pará 

e seu afluente, o rio Araticu, que banha a sede municipal. O rio 

Araticu tem como afluentes, pela margem direita os rios Curucará e 

Anauerá, ambos limites naturais a Leste com o Município de Cametá; 

e pela margem esquerda, os rios Caracuru e de Oeiras. O rio Oeiras 

forma a bacia interna do Município e tem como principais formadores 

os rios Branco e Preto que recebe pela margem esquerda, o rio 

Arioca. O rio Mocajauba a Noroeste, em todo seu curso, é limite 

natural com Bagre e o rio Murujucá-Açu serve de limite a Nordeste 

com Limoeiro do Ajuru. 

4.1.9 – CLIMA 
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As características climáticas do Município de Oeiras do Pará, não 

diferem muito das de sua região.  A temperatura do ar é sempre 

elevada, com média térmica anual de 25ºC e mínima de 22,5ºC.  

 A umidade relativa apresenta valores acima de 80% em quase todos 

os meses do ano, a pluviosidade se aproxima dos 2.000 mm anuais, 

entretanto, é irregular durante o ano.  

A estação chuvosa coincide com os meses de dezembro a junho e a 

menos chuvosa de julho a novembro.  

O tipo climático da região é o Am da classificação de Köppen, que se 

traduz como uma estação seca de pequena duração e uma amplitude 

térmica inferior a 5º C, entre as médias do mês mais quente e do 

mês menos quente.  Fonte: IBGE Cidade. 

4.2 – ASPECTOS SOCIOEAMBIENTAL 

4.2.1 – POPULAÇÃO E DEMOGRAFIA 

O Município de Oeiras do Pará pelo censo do IBGE em 2010 registrou 

uma população de 28.595 habitantes. Isso coloca a cidade na posição 

5º na microrregião, 67º dentre os municípios do estado. Em 

comparação com outros municípios do país, fica na posição 1108 

dentre 5570. Sua densidade demográfica é de 7.42 habitantes por 

quilômetro quadrado, colocando-o na posição 89 de 144 do mesmo 

estado. Quando comparado com outras cidades no Brasil, fica na 

posição 4649 de 5570 e 7º dos 7 municípios da microrregião. 

A estimativa do IBGE para a 2016 e de 31.257 habitantes, um 

crescimento populacional de 2.662 habitantes, apresentando uma 

variação entre 2010 e 2016 de 9,31%.  (fonte IBGE) 

População estimada em 2016                                               31.257 

População em 2010.                                                            28.595 



 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
PPA 2018 - 2021 

 

Plano Plurianual 2018 – 2021 

www.oeirasdopara.pa.gov.br 

Área da unidade territorial                                                3.852.291 

Densidade demográfica (hab/Km²).                                           7,42   

Código do Município                                                           1505205       

POPULAÇÃO CENSO 2010 IBGE 

ZONA URBANA    11.432 

ZONA RURAL      17.163                                                                                                     

Observando distribuição demográfica da população, as estatísticas 

mostram um quadro de acentuado número pessoas localizadas na 

zona rural, representando cerca de 60% da população total do 

Município de Oeiras do Pará, o que é coerente com os projetos 

implantados de agricultura e pecuária, pesca e outras, que 

representam a base da economia.  

No que tange a população por sexo, o município de Oeiras do Pará, 

se apresenta com uma população de 15,017 do sexo masculino, 

representando 53% da totalidade da população, dado oficiais do 

IBGE, censo de 2010.     

 

 

POPULAÇÃO CENSO 2010 - IBGE 

HOMENS MULHERES 

15.017 13.578 
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4.2.2 - POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 

Faixa Etária 2000 2010 ALTERAÇÃO 

Menor de 01 ano 839 799 -97 

01 ano a 04 anos 3.295 3.326 31 

05 anos a 09 anos 3.557 4.063 103 

10 anos a 14 anos 3.298 3.959 314 

15 anos a 29 anos 6.484 8.054 1.790 

30 anos a 49 anos 3.590 5.595 2.005 

50 anos a 69 anos 1.623 2.039 1.168 

70 anos e mais 569 690 286 

Fonte: IBGE 
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Tendo em conta que as variações demográficas são decorrentes das 

transformações econômicas, sociais e políticas que influenciam 

diretamente as taxas de natalidade, de mortalidade e de migração, 

faz-se necessário destacar que o município de Oeiras do Pará, 

apresenta nos últimos anos, uma população relativamente estável, 

demonstrando pouca dinamicidade no período analisado. Todavia em 

função das perspectivas econômicas que a cidade oferece atrai uma 

crescente população em busca de dias melhores, apresentou 

acréscimo de significativo de 5.270 pessoas. 

A natalidade, no período de 2000 a 2010, representado pela redução 

da população menor de 4 anos que é mais evidente na faixa de 

menor de 1 ano de idade com um decréscimo em números absolutos 

de 40 pessoas, apresentando em 2000 3,61%, caindo em 2010 para 

2,80%. 

A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. 

Entre 2000 e 2010 foi verificada ampliação da população idosa que 

cresceu, em número absoluto 121 pessoas, em relação à 2000, este 

grupo representava 1,52% da população, já em 2010 detinha 2,24% 

do total da população Municipal. 
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O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento entre 2000 e 

2010 em números absolutos de 1.158 pessoas, porém  regrediu 

percentualmente em 4,67% , considerando que em 2000, 

considerando que  crianças e jovens detinham 47,25%% do 

contingente populacional em 2000, o que correspondia a 10.989 

habitantes. Em 2010 a participação deste grupo reduziu para 42,58% 

da população, totalizando 12.147 habitantes. Em contrapartida ao 

incremento observado na população de 15 a 29 anos, evidenciando 

que a faixa etária laboral, ou seja, habitantes de 20 a 59 anos, exibiu 

crescimento populacional (em média 4,53% ao ano), passando de 

10.074 habitantes em 2000 para 13.649 em 2010. Em 2010, este 

grupo representava 47,85% da população do município.   

5 - VISÃO DE FUTURO 

Cada município precisa planejar o seu futuro, se houver a pretensão 

dos seus gestores, de promover o desenvolvimento socioeconômico e 

o bem-estar dos seus habitantes, em bases econômicas, ecológicas e 

culturais sustentáveis. 

Para tanto há que se considerar que o elemento agregador de toda a 

sociedade é uma definição clara e pactuada, do rumo a seguir 

(diretrizes), além dos objetivos e metas a serem atingidos numa 

escala temporal aceitável, para que os fins colimados não se percam 

num futuro distante, considerado como inatingível.  

Essa percepção do saber físico como construção humana constitui-se 

condição necessária, mesmo que não o suficiente, para que se 

promova a consciência de uma responsabilidade social e ética. Nesse 

sentido, deve ser considerado o desenvolvimento da capacidade de se 

preocupar com o todo social e com a cidadania. Isso significa, por 

exemplo, reconhecer-se cidadão participante tomando conhecimento 

das formas de abastecimento de água e fornecimento das demandas 

de prestação de serviços e de implantação de infra-estruturas 
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necessárias ao conforto e à segurança dos cidadãos e cidadãs 

integrantes de uma sociedade. 

Planejar é, então, antecipar o futuro, segundo sua vocação, para que 

sejam desenvolvidas ações coerentes com a potencialidade 

vocacional de cada território, que pode ser turística, cultural, 

histórica, natural, científica, industrial ou de diversas outras 

naturezas. Assim, torna-se também fundamental, como opção 

metodológica do planejamento, agregar os atores sociais do 

município nesse processo de imaginar o futuro que desejamos, para 

que a escolha de rumos tenha unidade e seja bem-sucedida ao longo 

dos anos. 

É óbvio que, ao imaginarmos o futuro que desejamos para nós 

mesmos e nossos descendentes, temos que seguir regras, obedecer 

ás leis, atentar para a disponibilidade dos meios que irão propiciar a 

pavimentação do caminho a seguir e a viabilização dos objetivos que 

esperamos atingir, sem esquecer as nossas experiências e vivências, 

individuais e coletivas, que darão o suporte para a escolha dos 

objetivos e a melhor forma de chegar lá. 

Desta maneira, observa-se a necessidade de buscar formas de 

construir relações que tenham na participação comunitária o principal 

foco da gestão participativa e que os atores locais sejam os principais 

responsáveis pela decisão de seu próprio futuro, em um processo de 

planejamento caracterizado por estruturar-se na forma botton-top 

(de baixo para cima). Para isto, é necessário construir novos hábitos 

e posturas políticas, inserindo o sujeito do processo decisório para, a 

partir de então, ser agente da própria cidadania. 

Buscar uma forma de construção do futuro, construída a partir da 

visão da comunidade e aproveitando as competências estabelecidas a 

partir das tradições, fundamentadas na preservação da identidade 

cultural como maneira de resgatar aspectos socioculturais e 

transformá-los em possibilidades econômicas sustentáveis, faz com 
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que a preocupação com meio ambiente se apresente tão importante 

quanto a preocupação com a continuidade cultural dessas 

comunidades, onde os recursos naturais são sua maior fonte de 

renda e sobrevivência. 

Nesse contexto, a busca por sistemas de produção sustentáveis deve 

ser estimulada, não apenas de base ecológica, mas também de 

ordem social, econômica e cultural, possibilitando, assim, a escolha 

de estratégias que respondam não apenas ás forças ambientais, 

bióticas e culturais, mas que sejam capazes de refletir na 

subsistência planejada e nas condições econômicas favoráveis de 

curto, médio e longo prazo. 

Comunidades rurais, com economia baseadas na agropecuária, no 

extrativismo, na pesca e outros, evidenciam-se uma tendência de 

crescimento, alavancado pela extensão de terras e a qualidade do 

solo completamente compatíveis com os mecanismos que propiciam 

melhorias na qualidade de vida dos cidadãos, uma vez que a 

sobrevivência destes sistemas se encontra fundamentada em um 

espaço  de produção, no qual equilíbrios entre as necessidades 

humanas e a capacidade de regeneração do meio ambiente, deve ser 

conduzido com a máxima prudência de modo a evitar à exaustão dos 

recursos naturais.  

Analisando o caso específico de Oeiras do Pará é possível constatar 

que: A atividade econômica mais pujante do município, a 

Agropecuária e a pesca, está dinamizando o processo produtivo da 

população residente principalmente da área rural, satisfazendo suas 

necessidades sociais, permitindo acesso a bens de consumo que até 

pouco tempo atrás lhes era proibitivo. 

 Além desse registro, que demonstra a demanda por políticas 

públicas, programas e projetos específicos a serem desenvolvidos, no 

sentido de buscar uma reversão dessa tendência, no que tange aos 

macrodesafios, as estatísticas permitem deduzir que ainda há 
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carência de atuação do Poder Público no atendimento de direitos 

constitucionais dos cidadãos, como educação, saúde, saneamento, 

segurança, transporte, habitação e lazer. 

Ás secretarias Municipais, como órgãos executivos da Prefeitura 

Municipal de Oeiras do Pará, cabe a responsabilidade de aferir os 

bolsões de pobreza, miséria e desequilíbrio ambiental, para direcionar 

seus esforços para a elaboração de projetos de investimentos e 

captação de recursos financeiros, destinados ao atendimento da 

demanda social de cada localidade. 

Objetivamente, os macrodesafios pode ser alinhado e sintetizado em 

consonância ao que foi abordado anteriormente, como segue: 

1. Erradicar o analfabetismo e investir na melhoria qualitativa do 

ensino fundamental, 

2. Proporcionar atendimento em saúde pública completo, gratuito e 

de qualidade à toda a população; 

3. Criar e estimular as oportunidades para a geração de trabalho, 

emprego e renda, segurança alimentar e lazer para toda a população 

municipal; 

4. Reduzir o déficit habitacional, com a construção de residências 

dignas a serem disponibilizadas para a aquisição pela população 

demandante, com modalidades de financiamento passível de ser 

assumido pelos adquirentes; 

5. Combater, por todos os modos, a violência urbana, a delinquência 

juvenil e a prostituição de adolescentes; 

6. Combater a desigualdade social e a discriminação de gênero, de 

raça e de crença religiosa; 
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7. Promover ações que visem o equilíbrio ambiental, identificando os 

fatores de riscos e os passivos ambientais a serem neutralizados e 

protegendo os ativos ambientais e belezas cênicas existentes no 

território municipal; e 

8. Ampliar os serviços de urbanização, de transporte, de saneamento 

básico, coleta e tratamento dos resíduos sólidos e de disponibilização 

de água potável para toda a população. 

 O ponto de partida para a superação desses macrodesafios se 

fundamenta na conscientização da população, sobre a importância da 

relação harmoniosa entre as atividades humanas e o ecossistema em 

que ela habita. Através da educação ambiental, é possível introduzir 

esses conhecimentos, de tal modo, que as gerações vindouras 

possam auferir de uma qualidade de vida mais elevada do que aquela 

que se constata atualmente. 

6 - MACRO-OBJETIVOS 

O planejamento das ações do PPA foi elaborado tendo como uma de 

suas diretrizes o estabelecimento de macro objetivos: 

I – Criar condições para o desenvolvimento socioeconômico do 

Município em bases ambientalmente sustentáveis, objetivando a 

melhoria da qualidade de vida da população; 

II – Incentivar a capacitação profissional, como forma de estimular o 

aumento dos rendimentos dos trabalhadores, especialmente em 

relação ás atividades do setor secundário (comércio e serviços); 

III – Priorizar investimentos em programas e projetos, capazes de 

ampliar a oferta de empregos dignos e a geração de rendimentos, 

com o objetivo de reduzir os índices de desigualdade social e de 

pobreza no município; 
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IV – Investir recursos públicos em programas de saneamento básico 

e infra-estrutura urbanística, como forma de prevenir a incidência de 

morbidades e proporcionar mais conforto à população municipal; 

V – Interagir com os outros Municípios, com o Estado e a União, na 

capacitação de recursos humanos, na elaboração e execução de 

programas que beneficiem o município de Oeiras do Pará e na 

captação de recursos públicos para financiamento das ações previstas 

neste PPA; 

VI – Atuar, junto aos órgãos responsáveis pelo setor agrário, INCRA e 

ITERPA, para, em conjunto com a municipalidade regularizar a 

titulação das terras produtivas de Oeiras do Pará; 

VII – Garantir a universalização e elevar a qualidade do ensino, com 

à disponibilização de educação infantil e do Ensino Fundamental de 

qualidade, a todos os munícipes em idade escolar e aos adultos que 

não tiveram acesso ao Ensino Fundamental; 

VIII – Intensificar programas para erradicar o analfabetismo e reduzir 

a distorção idade/série do aluno, oportunizando o ensino de jovens e 

adultos com qualidade; 

IX – Garantir o direito ao acesso à habitação ás populações baixa 

renda; 

X – Melhorar o atendimento público, através da implantação da 

reforma administrativa e da modernização dos órgãos e 

departamentos da Prefeitura Municipal; 

XI – Atuar na saúde pública de forma preventiva e curativa, 

ampliando a capacidade de atendimento e promovendo a capacitação 

do quadro de trabalhadores municipais do setor; 

XII – Promover o aumento da arrecadação de recursos próprios da 

Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará, através da implantação do 
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sistema informatizado de arrecadação dos tributos municipais e 

aprimorando o controle das despesas, além implantação da Nota 

Fiscal Eletrônica; 

7 - ESTRATÉGIAS OU POLÍTICAS ASSOCIADAS AOS 

MACRODESAFIOS 

Dados mostrados nas estatísticas municipais evidenciam que existe 

uma parcela significativa da população municipal que está na linha de 

pobreza e este é o principal macrodesafios a ser enfrentado pela 

administração municipal: Criar oportunidades de emprego e geração 

de renda para a elevação da renda familiar. 

As estratégias para a superação desse macrodesafios envolvem ações 

integradas que transcendem a esfera do poder municipal, como é o 

caso do reordenamento agrário. Porém dentro da responsabilidade 

municipal, as ações a serem continuadas e implementadas para a 

criação de novos empregos estão associadas ao programa Minha 

Casa Minha Vida, na área da construção civil, ao fomento da 

produção agropecuária e da produção pesqueira. 

Com essas fontes de financiamento e cooperação, o município 

pretende: 

  Ampliar o acesso à saúde, a assistência social, a educação, a 

cultura e ao esporte e lazer; 

  Promover novo modelo 

econômico mais sustentável do ponto de vista ambiental, 

através da adoção de novas tecnologias mais intensivas em 

capital e menos extensivas em relação aos ativos ambientais, 

com fomento a geração de emprego, trabalho e renda; 

 Erradicar o analfabetismo real 

e funcional, particularmente nas faixas etárias mais baixas; 
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Erradicar o analfabetismo real e funcional, particularmente nas 

faixas etárias mais baixas; 

 Propiciar a segurança e a 

integridade dos cidadãos através de parcerias entre esferas de 

governo e da sociedade civil organizada; 

 Promover o acesso à terra, a 

moradia, o saneamento e o ordenamento do espaço urbano 

com vista ao melhoramento dos índices de qualidade de vida e 

a garantia de mobilidade e acessibilidade aos equipamentos e 

serviços públicos; 

 Garantir a qualidade dos 

serviços públicos com eficácia, eficiência e efetividade 

estimulando o controle social;  

 Estabelecer uma política de 

valorização do servidor municipal, estimulando a sua 

qualificação, com ênfase para o atendimento das necessidades 

críticas da administração municipal, ao tempo em que se 

promove a avaliação de desempenho nas funções por meio da 

meritocracia 

 

8 – CONCLUSÕES 

 

Os temas que mais despertam o interesse da sociedade organizada 

do município são, sem sombra de dúvida, SAÚDE e EDUCAÇÃO. E 

essa preocupação é pertinente, pois se reflete nas estatísticas 

socioeconômicas expostas no decorrer deste diagnóstico. 

 

Porém, para efeito de planejamento, é indispensável que sejam 

considerados os fatores causais que ensejam essa preocupação da 

sociedade com os temas finalísticos, EDUCAÇÃO e na SAÚDE. As 

ações infraestruturais, tanto aquelas que afetam diretamente a 

qualidade de vida e os índices de morbidade e mortalidade pode se 

originar, por exemplo, na falta de esgotamento sanitário, num 

meio ambiente contaminado por resíduos e efluentes, pela falta de 
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atenção social básica ás pessoas excluídas ou ainda, pura e 

simplesmente, pela pobreza, pela falta de oportunidades de 

trabalho e renda. Por isso, há que se investir mais e dar mais 

atenção, ás de Meio Ambiente, Saneamento, Agricultura, 

Segurança e Qualidade da Gestão. 

  

Fica evidente que ainda existe um longo caminho a percorrer para 

acabar com o analfabetismo, com a pobreza e a fome, com a 

mortalidade infantil e a violência. Entretanto, os investimentos 

públicos nas ações previstas para serem executadas no quadriênio 

2018 – 2021 necessitam, não apenas manter as estruturas 

prestadoras de SERVIÇOS MUNICIPAIS, já existentes, como 

também, aportar recursos para mitigar as causas que geram, 

exponencialmente DEPEDÊNCIA, EXCLUSÃO SOCIAL E DOENÇAS. 

 

Agindo nas fontes que degradam a condição social do cidadão, 

investindo na causa e não na consequência, a administração 

municipal poderá caminhar em direção à SUSTENTABILIDADE, 

ainda que essa opção política possa ser ofuscada pela premência 

das demandas sociais, a opção por investir na mitigação das 

causas no médio e no longo prazo, pode tornar-se mais eficiente do 

que tentar apenas ampliar o atendimento aos problemas sociais 

mais intensos e imediatos.  
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