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Pronunciamento
do Prefeito
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santarém,
Vereador Ronan Liberal Junior
Excelentíssimas Senhoras Vereadoras e senhores Vereadores
Autoridades civis e militares Presentes,
Imprensa
Senhoras e Senhores presentes:

SENHORAS VEREADORAS E SENHORES VEREADORES.
É com grande satisfação que retorno a esta Casa, na abertura dos trabalhos
legislativos. Completamos 1 ano do segundo mandato que nos foi concebido por Deus
por meio dos votos do povo santareno, que decidiu por dar continuidade ao maior
projeto de investimentos públicos e implementações de políticas públicas da história da
Pérola do Tapajós.
Antes, quero ressaltar que a independência e a harmonia entre os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário devem ser cada vez mais fortalecidas como princípio fundamental
para o avanço da democracia. É governando de mãos dadas que vamos promover o bemestar de todos os cidadãos santarenos, e promover o bem por toda Santarém.
Se 2020 foi um ano atípico de combate, enfrentamento pela sobrevivência, o
ano de 2021 foi um ano de esperança, de cura, de retomada e de reconstrução de nossos
sonhos. Nele, tivemos a certeza de que acertamos em fazer o dever de casa lá atrás, quando
arrumamos a casa, equilibramos as finanças e corremos atrás de recursos para investimentos.
Os reflexos da política governamental aprovada pela população santarena são
positivos e até acima do esperado. Nosso maior indicativo da retomada do crescimento
econômico é a geração de empregos.
De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(CAGED), mostram que Santarém encerrou o ano de 2021 entre os cinco maiores geradores
de emprego do Pará e entre os dez da região Norte. Foram 3.880 novos empregos formais.
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Nesta ocasião solene, em que procede a cerimônia de retomada dos trabalhos
legislativos do ano de 2022, é com elevada honra e satisfação que encaminhamos a
presente Mensagem, prevista no Inciso IX do artigo 53 da Lei Orgânica do nosso Município,
através da qual vossas Excelências e a população santarena serão informados sobre as
gestões financeira e administrativa e o planejamento de nosso Município para 2022, assim
como sobre as principais ações desenvolvidas pelo Executivo Municipal no ano de 2021.
Também é o momento em que se dá o início das Sessões do Poder Legislativo para 2022.
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Arrecadamos em 2021:
Com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) R$ 4.178.167,75;
Com o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) R$ 55.784.007,34;
Com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) R$ 85.325.672,34;
Com o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) R$ 4.060.471,97;
Com IPVA R$ 19.039.213,93;
Com a Taxa de Coleta de Lixo R$ 1.792.209,17;
Com Taxa de Alvará R$ 4.102.955,27;
E com FPM R$ 71.906.082,70

O Fundo de Participação do Município (FPM), repasse
constitucional, subiu gradativamente de 47.559.001,60 em
2017 para 52.887.567,73 em 2018. O crescimento se manteve
em 2019 com R$ 56.150.292,64. Fechamos 2020 em queda
com R$ 54.818.193,36, uma perda de Hum milhão trezentos e
trinta dois mil reais. Voltamos a crescer em 2021 com esses
R$ 71.906.082,70.
No mês de dezembro, pagamos aos profissionais da Educação R$ 22.097.864,53,
o maior rateio do Fundeb da história de nossa cidade. Mesmo com as dificuldades impostas
pela pandemia, mantivemos garantido o pagamento do Piso Nacional do Magistério e
o reajuste dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Endemias (ACE). Estamos
realizando o concurso público que vai incorporar ao quadro de servidores efetivos 551
profissionais de dezenas em áreas.

SENHORAS VEREADORAS E SENHORES VEREADORES.
A Educação se manteve em 2021 o setor que mais recebeu investimento em
nossa gestão. Um olhar especial porque investir na Educação é construir o futuro.
Mais de 10 milhões de reais estão sendo aplicados em obras que estão em processo
de execução, ou seja, iniciaram em 2021 e serão concluídas nesse ano de 2022 e
entregamos cerca de R$ 20 milhões em obras em 2021. São construções, reformas

Para aumentar a demanda de atendimento às
crianças do município, estamos construindo seis novas
creches municipais no padrão FNDE. As novas Unidades
atenderão crianças dos bairros Área Verde, Jutaí, Amparo,
Ipanema, Caranazal e Cipoal (BR 163). Para isso, estão sendo
investidos R$ 6.258.900,79.
Além disso, estamos ampliando outras sete Unidades de Educação Infantil (Umeis)
localizadas na zona urbana. São elas, Umei Interventoria (Interventoria); Aeroporto Velho
(Aeroporto Velho); Urumari (Urumari); Ubaldo Correa (Tabocal); Ubirajara Bentes (Cohab);
Floresta (Floresta) e Rosilda Campos (Maracanã). Os recursos aplicados chegam a quase
7 milhões de reais, exatos R$ 6.950.302,22.
Ainda fazendo parte das obras que estão em andamento por parte da Prefeitura
a Escola Helena Lisboa, no bairro da Esperança ganhará cobertura da quadra no padrão
FNDE. O valor aplicado via FNDE e Tesouro é de R$ 142.515,73
No total, os recursos aplicados pela Prefeitura nessas obras somam R$ 10.340.180,05
(Dez milhões, trezentos e quarenta mil, cento e oitenta reais e cinco centavos).

Em 2021, a Prefeitura entregou 37 obras da Educação à
população santarena. Foram 32 escolas reformadas e ampliadas,
três escolas novas, construídas e duas quadras cobertas.
Um investimento de R$ 19.050.971,62 (Dezenove milhões, cinquenta mil,
novecentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) aplicados na construção,
reforma e ampliação de escolas e quadras cobertas.
No ano de 2021, mesmo com a pandemia e suspensão das aulas presenciais,
a Prefeitura de Santarém manteve o compromisso de fornecer alimentação escolar
de qualidade tanto aos alunos da Rede Municipal quanto aos alunos do estado que
são atendidos pela prefeitura através de parceria com o Governo do Pará. Ao todo,
R$12.181.371,92 (doze milhões, cento e oitenta e um mil, trezentos e setenta e um reais
e noventa e dois centavos) foram investidos na alimentação escolar. Foram fornecidas
quase 1.500 toneladas. Foram 594.118kg de produtos da agricultura familiar de acordo
com a sazonalidade da produção.

2022

A continuidade dos investimentos públicos e a desburocratização dos processos
administrativos e legais foram importantes para esse cenário promissor e de sucesso
econômico. Os investimentos públicos somaram mais de R$ 180 milhões, conclusos ou
em andamento. A valorização do servidor com o pagamento do salário em dia também
deu fôlego ao comércio e foi uma arma contra os impactos da pandemia. Injetamos na
economia do município R$ 343.018.593,65 em 2021.

e ampliações de escolas, construção e ampliação de novas creches, construção de
ginásios e cobertura de quadras de escolas. Outra conquista para se comemorar é a
aquisição da sede própria da Secretaria, que ela estrutura carece de um espaço bem
maior que as demais pastas. Com o fim do aluguel, os cofres públicos economizam
quase meio milhão de reais por ano.
Dois educandários na zona urbana estão sendo reformados e ampliados. Escola
Dom Floriano, no bairro Maracanã e Ubaldo Correa, na Conquista. O valor do investimento
é de R$ 1.809.637,80.
A escola Nossa Senhora do Livramento, na comunidade Saracura, região de
várzea, é a obra mais recente entregue por nossa gestão. O valor investido soma R$
593.251.98, recursos do Tesouro municipal.
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Nosso Produto Interno Bruto (PIB) que teve uma
redução na pandemia de R$ 4,970 bilhões em 2019 para R$ 4,920
em 2020, saltou para R$ 5,189 bilhões em 2021. Nossa balança
comercial teve saldo positivo de 187,31 milhões de dólares.
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SENHORAS VEREADORAS E SENHORES VEREADORES.
Ainda vivemos o desafio da realidade trazida pela pandemia que nos reinventou.
A proteção da vida veio junto com a vacina. O nosso trabalho para garantir a saúde do
nosso povo continua sendo incansável.
Fechamos o ano de 2021 com mais de 450 mil doses de vacina contra a covid-19
aplicadas. Um percentual de 98% da população vacinável imunizada com a 1ª dose e 74%
com a 2ª dose e cerca de 10% de pessoas com a dose de reforço que já havia iniciada.
Nossas estratégias ganharam destaque na mídia nacional.
Esses números representam centenas de vidas salvas. Os levantamentos feitos
comparando os períodos com vacina e sem vacina mostram que o número de óbitos caiu
até 68% e a taxa de infecção 55% mesmo com a abertura e retomadas das atividades.
É vacinando que se combate a pandemia. Mas mantivemos a retaguarda com as
Unidades de Sintomas Gripais, que realizaram mais de 60 mil atendimentos com mais de
500 mil medicamentos dispensados. Tivemos o Hospital de Campanha em parceria com o
Governo do Estado, utilizamos a estrutura do Hospital Municipal e hoje da UPA 24 H para
atendimentos aos casos de covid.

Na Atenção Primária, realizamos mais de 150
mil atendimentos em diferentes áreas de atendimentos.
Promovemos a revitalização de 4 unidades: Livramento,
Nova República, Santana do Ituqui e Floresta. Outras 3
unidades estão sendo construídas e seguem com as obras
em andamento: Jutaí, Esperança e Aldeia. Em andamento
também está a reforma e ampliação da unidade na Prainha.
É importante destacar que Prainha e Aldeia, dois dos
bairros mais antigos da cidade passarão a contar com novas
unidades de saúde. A construção das unidades na Matinha e
São Ciríaco está na fase licitatória.
Destaco ainda a implantação da Telemedicina na Comunidade Parauá realizando
410 atendimentos sendo 123 consultas com especialistas e 289 exames. Na Comunidade
de Paissandu Lago Grande em parceria com a USP e Reino Unido, foram realizados no
período de 27 de Setembro até início de Dezembro, aproximadamente 200 atendimentos.
As grandes jornadas cirúrgicas com atendimento de diversas especialidades nas
Regiões em parceria com a Expedição do Papa Francisco resultaram em 17.809 atendimentos
realizados em comunidades nas regiões do Tapajós, rio Arapiuns e na região de várzea.
Em fase de acabamento as Unidades de Saúde Fluviais Ailton Barros que irá
prestar assistência aos usuários da Região de Aritapera e Urucurituba e a Unidade de
Saúde Fluvial Abaré II que irá atender a população da Região do Arapiuns.
São conquistas que ressaltamos, pois demonstram que atuamos dentro da área da
saúde nos quatro cantos do município em diferente rentes de trabalho mesmo com a pandemia.

SENHORAS VEREADORAS E SENHORES VEREADORES.
A Assistência Social foi um ponto forte de nossa gestão em 2021. Aproximadamente
745 mil atendimentos foram realizados por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e
Assistência Social (Semtras). São atendimentos feitos pelas Proteções sociais básica e
especial para famílias em situação de vulnerabilidade social.
Em 2021, entregamos ainda por meio da Semtras Centro de Convivência do Idoso
(CCI) totalmente revitalizado e com a tão sonhada piscina, com cobertura para atividades
dos usuários. A obra é fruto de uma parceria com o Banco Santander, através do programa
Amigo de Valor e do projeto Parceiro do Idoso. Investimento de R$ 695.677,29.
Parcerias com o setor privado, por meio da Semtras, que têm rendido bons frutos
para a Assistência Social em Santarém. Como a construção de duas salas de atendimento,
a brinquedoteca e lavanderia da Casa de Acolhimento Reviver (CAR).
Entre outros parceiros, que além do Santander, envolvem o Ministério Público

2022

Esses alimentos atenderam a mais de 88 mil alunos somando aqueles matriculados
nas redes municipal e estadual de ensino. Foram exatos 88.712 alunos contemplados.
Em 2021, o percentual de aplicação em compras diretamente da produção por
meio da agricultura familiar foi de 36.72%, ultrapassando o percentual mínimo estabelecido
pela resolução federal que é de 30%.
Essa política pública, além de fortalecer os produtores familiares, quer estejam
organizados em cooperativas, associações de produtores ou produtores informais, e
fortalecer o desenvolvimento econômico nas comunidades, ainda valoriza a produção
familiar e as tradições e hábitos alimentares, eleva a qualidade de vida do homem do
campo e oportuniza aos alunos produtos fresquinhos e saudáveis.
Hoje, na Educação, nós temos 404 unidades escolares, sendo 39 creches.
Nelas, temos 60.379 alunos matriculados, sendo 12.039 na educação infantil. Todos com
fardamento escolar gratuito. Temos uma frota própria no transporte escolar de 24 novos
veículos que nos possibilitaram uma economia de R$ 1,5 milhão por ano, Lembrando que
todo o mobiliário escolar da rede pública municipal de ensino foi renovado.

Fechamos o ano com 23.238 pessoas recuperadas. Nossas condolências às
famílias daqueles que infelizmente não resistiram à luta contra a doença.
Gostaria de destacar nosso reconhecimento ao trabalho fundamental de todos
os profissionais de saúde, que são verdadeiros heróis.
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Em parceria com o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) para atendimento ao aluno
em atividade remota ou presencial, a Prefeitura manteve
o compromisso em fornecer gêneros alimentícios oriundos
da agricultura familiar em forma de kits de alimentos ou
diretamente para as escolas da Rede Municipal e Estadual a
fim de compor os cardápios dos alunos, tanto no primeiro
semestre quando as aulas ocorreram de forma remota,
quanto por ocasião do retorno gradual a partir do mês de
agosto de 2021.
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No estado Pará só existem 5 termos de adesão aprovados e Santarém está
entre esses municípios e já conseguiu aprovação da proposta para execução de 2022
com a liberação de 300 mil reais e aguardando aporte do Governo Federal para
ampliação desse valor.
O Centro de Referência Especializado de Atendimento a mulheres vítimas de
violência doméstica Centro Maria do Pará totalizou o número de 19.715 atendimentos
particularizados (entre atendimentos Técnicos e visitas domiciliares), atualmente 415
mulheres continuam em acompanhamento.
Às Pessoas com Deficiência foram efetivados serviços de cidadania como: passe
livre e cartão para estacionamento PCD, totalizando o número de 1.482 atendimentos.
Ainda na Assistência Social, ampliamos parcerias para execução de novos
projetos como a Patrulha Maria da Penha; Projeto Tem Saída Tapajós; Projeto
Transformar; Projeto Cidadania Ativa e o Projeto Oportunidades Sem Medidas.
.Santarém conquistou certificações importantes; a 5ª edição do Selo UNICEF;
Prefeito Amigo da Criança; Migra Cidades e Aprovação em Boas Práticas à população
indígena refugiada e migrantes da Venezuela no Brasil.

SENHORAS VEREADORAS E SENHORES VEREADORES.
Em 2021, mantivemos firme o maior projeto de pavimentação de ruas da história
de Santarém. Que até o momento já pavimentou 211 ruas, somando 105 km, temos outras
14 ruas em andamento, sendo 14,6 km, e outras 31 ruas que vão iniciar o processo, sendo
mais 17,5 km. Vamos totalizar aí 137,5 km de asfalto. Recebemos o município há cinco

Em 2021, entregamos obras importantes como a Orla
da Praia do Maracanã, um investimento de R$ 4.238.484,82.
Inauguração que contou ainda com a presença do ministro
do Turismo Gilson Machado. A população aprovou e já
utiliza dessa estrutura, que ainda fortalece o turismo e gera
emprego e renda para centenas de famílias.
Temos em andamento o Projeto Orla que está na fase de urbanização de sua
estrutura, mais uma parceria com o Governo do Estado que destinou R$11.856.865,19
em recursos, sendo 10% do valor a contrapartida do município. Parceria ainda que vai
render a conclusão do estádio Colosso do Tapajós, orçada em cerca de R$ 93 milhões
e o tão sonhado Centro de Convenções, investimento de R$ R$ 66.771.805,63. Soma-se
a elas, nesta parceria, o prolongamento da Av. Moaçara, obra em andamento e bastante
avançada, que deve ser entregue ainda este ano, um investimento de R$16,9 milhões, com
contrapartida de R$ 3,3 milhões de contrapartida do governo municipal.
O Hospital Materno Infantil tem cerca de 80% das obras concluídas. Sua
entrega deve acontecer neste ano. Foi retomada graças a uma parceria com o governo
estadual, que disponibilizou R$ 25 milhões. Quando for entregue à população, serão
realizados mais de 600 partos por mês, entre outros benefícios, atendendo Santarém
e mais 19 municípios da região.
O Mercadão 2000 é outra obra importante a ser lembrada que está em
andamento e tem investimento de R$ 1.530.854, 23.
Vários projetos importantes devem iniciar em 2022. A duplicação da Av.
Santarém-Cuiabá, trecho municipalizado em 2021 que compreende um total de 8 km,
da Serra do Piquiatuba até a Av. Tapajós. A estrada da Praia do Pajuçara, que segue da
Rodovia Fernando Guilhon também terá suas obras iniciadas em 2022. Um importante
instrumento para o escoamento da produção local e dinamização da economia por
meio do fomento ao turismo.
Em 2022, vamos atrás de novos recursos com a ajuda de todos para conseguir
muito mais. Nosso bom trânsito em Belém e em Brasília junto com o trabalho de nossa
equipe técnica tem conseguido bons resultados.

2022

O Programa Alimenta Brasil (antigo Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA)), entregou às famílias de
Santarém 26 mil kits de alimentos em 2021, totalizando o
valor de R$ 446.320,82 de recursos aplicados, beneficiando
ainda 192 agricultores.

anos com uma malha viária pavimentada de 210 km. Ou seja, em nossa primeira gestão
asfaltamos a metade de toda malha viária deixada pelos governos anteriores. E nossa
missão é ultrapassar essa marca até o final desse segundo mandato.
Em 2021, mesmo com a pandemia, conseguimos concluir 68 ruas que juntas somam
cerca de 30 km de asfalto desse total de 106 km já executado. São ruas pavimentadas,
com drenagem, calçamento e sinalizações horizontais e verticais.
Dentro desse gigantesco projeto de infraestrutura, estamos investindo R$ 153,6
milhões em obras, sendo que já entregamos mais de R$ 60 milhões e temos ainda mais
de R$ 70 milhões de investimentos em andamento apenas em asfalto por toda Santarém.
Já deixamos um legado histórico principalmente na infraestrutura dos bairros da
periferia como o Anel Viário da Nova República, Anel Viário do Jutaí/Área Verde, Orla da Vila
Arigó, Ponte da Dom Frederico Costa e duplicação e pavimentação, Praça do Lazer Nova
República, Praça de eventos da Anysio Chaves com a conclusão de toda área de rua asfaltada.

MENSAGEM DO PREFEITO DE SANTARÉM À CÂMARA DE VEREADORES

do Trabalho, e o Itaú Social, já conseguimos investimentos que são usados na Assistência
Social em diferentes áreas de acolhimento na ordem de R$ 5 milhões.
Colocamos assistentes sociais nas comunidades ribeirinhas para ampliar e
garantir atendimentos nas regiões do Arapiuns; Lago Grande; Tapajós e Amazonas.
Também são de vital importância no enfrentamento à pandemia. Nessas regiões
realizamos 39.045 atendimentos.
Para fortalecer as famílias afetadas pela pandemia, disponibilizamos 7.415
benefícios eventuais (91% cestas de alimentos; 6% auxílio funeral e 3% aluguel social).
Efetivamos 32.840 cadastros do Cadastro Único. Desse total, 78% foram atualizações das
famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família).
Santarém em 2021 na execução do Programa Criança Feliz do Governo Federal
passou da meta pactuada em 2018, que era de acompanhar 800 famílias, 1.203 famílias
receberam atendimentos o que gerou 11.480 acompanhamentos. O programa trabalha a
primeira infância no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas).
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Em 2021, a regularização fundiária arrecadou R$
2.895.810,18, mais que o dobro do valor que o setor arrecadou
em 2016, quando nossa gestão assumiu pela primeira vez.
Naquele ano foi R$ 1.172.374,96.

Em 2021, 93 hectares de áreas foram preparados pela
Coordenadoria de Incentivo à Produção Familiar (Ciprof).
A ação beneficiou cerca de 50 famílias nas regiões de
Arapixuna, Lago Grande, Curuá-Una, Ituqui, Planalto BR-163
e Eixo Forte. Os agricultores familiares foram beneficiados
com 1.341 mudas de essências florestais e frutíferas.

Por meio de Decreto, desapropriamos áreas que somam 9 milhões de metros
quadrados em dez bairros da zona oeste do município para fins de regularização fundiária.
Dentro do projeto Morar Legal entregamos 489 títulos fundiários, que mudou a
vida de centenas de famílias.
Eliminando os gargalos burocráticos que existiam, a Sehab possibilitou a
regularização de quatro loteamentos, sendo 2.522 lotes aptos a realizarem o sonho da
casa própria de dezenas de centenas de famílias.
O início do georreferenciamento e a certificação junto ao Incra de 2.173 hectares
da vila de Alter do Chão é outro trabalho importante da Sehab que está em andamento e
vai beneficiar milhares de famílias.
Trabalho semelhante acontece na vila de Curuai, na região do Lago Grande.
Lá, são 1.172 hectares em trabalho junto ao Incra para exclusão da Gleba Lago Grande
com o objetivo de titular a área em nome do município para que as famílias possam
obter a regularização fundiária.
Na zona urbana, a Comunidade Tabocal, o Mararu, a Vila Planalto, e a Boa
Esperança também recebem os mesmo serviço junto ao Incra.
A economia e o turismo também são alcançados pelos serviços da Sehab. A
Secretaria realizou a regularização da área que foi doada ao Estado com a destinação
da Construção do Centro de Convenções, empreendimento que vai fomentar o turismo e
movimentar a economia local.

Em parceria com o Incra, desenvolvemos a liberação de R$ 341 mil em linhas de
créditos para 33 famílias da região do Eixo Forte. A previsão para 2022 é que 88 famílias
também da região do Eixo Forte sejam contempladas.
A gestão celebrou em 2021 um aumento significativo de empresas cadastradas
no Serviço de Inspeção Municipal (SIM). Atualmente, 30 estabelecimentos possuem o
selo municipal.
Comunidades da zona rural receberam ainda seis grupos geradores. Os
modernos equipamentos também reforçaram os sistemas de abastecimento de água das
comunidades. Para 2022, aproximadamente 2 milhões estão sendo investidos na aquisição
de novos grupos geradores.
Por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), implantamos o
“Programa Arborizar Santarém” plantou cerca de 209 arvores em vários pontos da cidade.
A referida pasta mantém ainda o importante ao Licenciamento Ambiental através
da análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Em 2021, foram 158 processos analisados.
CAR analisado com e sem pendência - 158 até outubro de 2021 e temos outros 1.929
aguardando vinculação para análise. Outros 1.068 processos de Licenciamento sem o
CAR foram analisados em 2021. Também demos inicio à criação do Parque Municipal da
Rocha Negra, que será um santuário ao alcance de todos.

SENHORAS VEREADORAS E SENHORES VEREADORES.

SENHORAS VEREADORAS E SENHORES VEREADORES.

Na área da Agricultura, o cuidado com a população da zona rural tem sido uma
das prioridades do governo. Mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia, o
apoio ao agricultor, para garantir-lhe condições de renda, qualidade de vida e segurança
alimentar foram assegurados. As ações se deram de diversas formas, incluindo a entrega de
máquinas para mecanização no campo; recuperação de ramais; entrega de microssistemas
de água, além de entregas de grupos geradores. Teremos ainda este ano a implantação
do Escritório da Pesca, que vai beneficiar milhares de pescadores de nossa cidade.

Com o objetivo de ordenar o trânsito, melhorando o fluxo nas vias e contribuir
para a diminuição nos índices de acidentes e ordenamento de tráfego, a Prefeitura
de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) está
prestes a implantar o projeto de estacionamento rotativo Zona Azul, que vai oferecer
mais de quatro mil vagas de estacionamento no Centro da Cidade. Dentro do concurso
público que estamos realizando vamos aumentar o número de agentes municipais de
trânsito. Os trabalhos de orientação e educação no trânsito serão potencializados.

2022

A Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) representa
um dos maiores avanços na gestão municipal. A Sehab é um instrumento de gestão que
trabalha um problema histórico dentro de nosso município que é a regularização fundiária.
No seu primeiro ano de trabalho os avanços já são visíveis com famílias recebendo títulos
de suas terras por meio do Programa Morar Legal e a arrecadação crescendo para a
manutenção dos serviços.

Por meio de recursos próprios, foram recuperados em 2021, 226,5 km de ramais
nas regiões da Curua-Úna; Eixo Forte; Corta Corda; Ituqui e Lago Grande. Com esses
serviços, aproximadamente 50 comunidades foram atendidas.
Para impulsionar a produção agrícola e garantir saneamento básico, quatro
microssistemas de água foram entregues, beneficiando as comunidades: Novo Gurupá
(Rio Arapiuns); Arimum (Rio Arapiuns); São José (Arapixuna) e Urumanduba (Curua-Úna).
Para 2022, esse número de comunidades a serem atendidas deve aumentar, haja
vista que 18 projetos de microssistemas estão em processo de licitação.
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Um passo importante na gestão de portos será a administração do Terminal
Hidroviário de Passageiros e Cargas de Santarém, obra que será entregue pelo Governo
do Pará ainda em 2022. A gestão do porto que será um doa mais modernos do pais será
feita pelo município de Santarém por meio da Coordenaria Municipal de Portos.

SENHORAS VEREADORAS E SENHORES VEREADORES.
As atividades culturais e turísticas no município foram bastante impactadas pela
pandemia do novo coronavírus. Carnaval, Semana Nacional de Museus, Cairé, Festival
Borari, Festivais comunitários, aniversário de Santarém, o Festival de Cinema de Alter
do Chão, Festa Literária, entre outros eventos culturais, deixaram de ser realizados ou
tiveram que ser reinventados em decorrência da pandemia.

Mais um ano que não realizamos na sua totalidade,
a maior manifestação cultural de nossa região, o Çairé
2020. Uma perda irreparável, pois o Çairé, além do grande
significado cultural que representa para o nosso município,
ele injeta em média R$ 13 milhões em nossa economia.
As lives foram instrumentos importantes para não deixar de realizar algumas
manifestações. O rito religioso do Çairé 2021 não deixou de acontecer dentro dos
protocolos sanitários de segurança, a Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria
Municipal de Cultura garantiu a transmissão em parceria com a comunidade de Alter do
Chão. Também fizemos a programação cultural do aniversário de 360 anos tendo como
destaque o show “Canta Santarém” e a entrega da Medalha Padre Felipe Bettendorf.
Ajudamos a realizar a 3ª edição do Festival de Cinema com participação de todo
o Brasil através das plataformas digitais. Recebemos R$ 1.974.157,07 para repasse aos
fazedores de cultura da nossa Santarém por meio da Lei Aldir Blanc, do Governo Federal,
uma lei de apoio emergencial a cultura durante a pandemia.
Em 2021, a Filarmônica Municipal Professor José Agostinho recebeu uma estrutura
fixa e reformada, resultado da parceria entre o governo municipal e a Empresa Equatorial
Energia. A nova estrutura gerou ainda uma economia de R$ 50 mil ao ano, devido o
aluguel do imóvel que funcionava a Filarmônica.

Em 2002, o trabalho vai continuar para o bem de Santarém. Vamos concluir
o Projeto Orla da Avenida Tapajós e o grande projeto que está em andamento de
prolongamento da Avenida Moaçara, que vai amenizar um problema histórico de
congestionamento na Av. Fernando Guilhon. Vamos receber do governo estadual o
novo Terminal de Passageiros, na Prainha. Vamos iniciar a pavimentação da estrada
que dá acesso à Praia do Pajuçara e o projeto de duplicação da Av. Cuiabá, no trecho
municipalizado, com meio fio, drenagem e iluminação de led.

Por toda Santarém, vamos dar continuidade ao maior
programa de asfaltamento da história do município, que está
atendendo principalmente os bairros da periferia.
Na Educação, vamos dar continuidade a revitalização, estruturação e construção
de creches, escolas e quadras cobertas nas zonas urbana e rural. A vila de Curuai, cor
exemplo, deve ser contemplada com uma unidade de educação infantil. Valorizando o
professor, nosso governo seguirá firme com o pagamento do Piso Nacional do Magistério
e oferecendo aos nossos alunos alimentação escolar de qualidade.
Na Saúde, teremos mais Unidades Básicas de Saúde sendo construídas para
atender as regiões de várzeas e comunidades ribeirinhas e nosso programa de imunização
contra a covid-19 continua em ritmo acelerado nos quatros cantos.
O barco Unidade Básica de Saúde Fluvial Abaré 2 vai assistir as comunidades do
Rio Arapiuns.
Na Assistência Social, vamos construir o CRAS do Maracanã e o da Vila de Curuaí,
no Lago Grande.

O ordenamento do Trânsito na área central da
cidade ganhará um aliado que o projeto “Zona Azul”.
Vamos ainda iniciar a duplicação da Avenida Cuiabá no
trecho municipalizado recentemente, que vai do viaduto até
cruzamento com a Av. Moaçara.
Temos ainda a construção da Praça do Mirante do Saúbal. Levaremos de fora
inédita asfalto às comunidades pela primeira vez, como na região do Lago Grande. O
distrito de Alter do Chão também ganhará mais ruas pavimentadas que terá ainda a
reforma do Centro de Atendimento ao Turista (CAT).
Muito obrigado, que Deus nos proteja, que abençoe esta casa, nossa cidade e
novo povo. O trabalho não para e juntos vamos fazer mais pelo bem de Santarém.
Viva Santarém, viva o povo santareno!
FRANCISCO NÉLIO DE AGUIAR DA SILVA
Prefeito de Santarém

2022

Nos portos, reordenamos áreas de estacionamento,
embarque e desembarque, carga e descarga, entre outras
ações, beneficiando um fluxo diário de mais de cinco mil
santarenos e visitantes.

O TRABALHO VAI CONTINUAR EM 2022
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Também avançamos na implantação de sinalizações, paradas de ônibus
por toda a cidade e faixas elevadas, principalmente em frente a escolas e trechos
movimentados. Destaque para o inicio da implantação de sinalização horizontal,
vertical e semafórica de direita livre e a implantação do sistema Binário das Travessas
Dom Amando e 15 de Agosto.
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O ano de 2021 entra
para a história de
Santarém como um
tempo de conquistas

Santarém se tornou a capital da assistência social, promovendo eventos
importantes e servindo de modelo na adoção de de políticas públicas.
2022

A eficiência da gestão, comprometida com a aplicação correta dos recursos
públicos para o crescimento econômico e o desenvolvimento humano, fez toda a diferença.
O reconhecimento veio através de prêmios e certificações que atestam a qualidade da
gestão: Prefeito Amigo da Criança, Selo Unicef, Prefeito Empreendedor pela segunda vez,
Prêmio de Educação Fiscal, Prêmio Band Cidades Excelentes, Certificação Migra Cidades
2021, Prêmio IBVG Gestão Pública 2021.
Melhor que os prêmios são os indicadores de melhoria na qualidade de vida, que
vêm transformando sonhos em realidade e fazendo justiça a Santarém, que retoma o peso
e quilate como um dos melhores e mais importantes municípios da regiäo Norte.
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Gestão de Qualidade
Prêmios e Certificações para Santarém

Prefeito
Amigo da
Criança

Certificação
Selo Unicef

Prêmio
Band Cidades
Excelentes

2x Prefeito

Empreendedor

Certificação
MigraCidades
2021

Prêmio de
Educação
Fiscal

Prêmio IBVG
Gestão Pública
2021
A volta às aulas foi de forma gradativa, em 2021. Todos obedecendo aos
protocolos sanitários e encontrando escolas novas, reformadas e ampliadas.

21

A intensa mobilização pela vacinação de todos os segmentos fez de
Santarém um dos municípios que mais imunizaram a população.

A Moaçara, ligando a avenida Cuiabá à Everaldo Martins desafogará o
tráfego na Fernando Guilhon, encurtando a viagem a Alter do Chão.

O Terminal Turístico e Fluvial, reformado numa parceria público-privada,
é um importante equipamento para a cadeia produtiva do Turismo.
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2022

A sonhada piscina do Centro de Convivência do Idoso foi entregue em
uma ampla reforma, em parceria da Semtras com o Banco Santander.
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Secretaria de
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Assistência
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MENSAGEM DO PREFEITO DE SANTARÉM À CÂMARA DE VEREADORES • 2022

SEMTRAS bate recorde
de assistência e ganha
reconhecimento

O Centro de Referência Especializado de Atendimento a mulheres vítimas de
violência doméstica Centro Maria do Pará totalizou 19.715 atendimentos particularizados
(entre atendimentos técnicos e visitas domiciliares). Atualmente, 415 mulheres continuam em
acompanhamento. Já para as pessoas com deficiência foram efetivados serviços de cidadania,
como passe livre e cartão para estacionamento PCD, totalizando 1.482 atendimentos.
A reforma do Centro de Convivência do Idoso - com modificações nos banheiros,
ampliação do depósito e da área de serviço, reforma no telhado, recuperação do muro
e a instalação da tão sonhada piscina de fibra com cobertura - é um marco que precisa
ser celebrado. É fruto da parceria com o Banco Santander, por meio do programa
Amigo de Valor e do projeto Parceiro do Idoso.
A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social encerrou o ano ampliando
parcerias para execução de novos projetos, além dos já existentes. O município conta
com cinco projetos voltados
aos usuários da Política
de
Assistência
Social:
Patrulha Maria da Penha,
Tem Saída Tapajós, Projeto
Transformar, Cidadania Ativa e
Oportunidades Sem Medidas.
Por obra da Semtras,
o município conquistou a 5ª
edição do Selo Unicef, o título
Prefeito Amigo da Criança, o
Migra Cidades e Aprovação em
Boas Práticas, em referência à
população indígena refugiada e
Entrega de cestas básicas à
migrantes da Venezuela no Brasil.
população de Santarém.

2022

Projeto de Boas Práticas à população
indígena refugiada e migrante.
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A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) consolidou,
em 2021, uma trajetória de grandes conquistas, iniciadas em 2017. A inclusão das ações
de acolhimento aos indígenas oriundos da Venezuela, no Guia de Referência do AltoComissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e o reconhecimento da experiência de
Santarém pelo Ministério da Cidadania sacramentam essa caminhada da Semtras.
Em 2021, a secretaria chegou ao recorde de 749 mil atendimentos. Foram ampliadas
as ações na região de rios, com a contratação de assistentes sociais lotadas nas áreas do
Arapiuns, Lago Grande, Tapajós e Amazonas. Juntamente com as equipes volantes de rios
e planalto, foram realizados 39.045
atendimentos.
Ações
envolvendo
o controle social também se
destacaram. Como a 4ª Conferência
Municipal de Políticas Públicas para
Mulheres, com o tema “Garantia e
Avanços de Direitos das Mulheres:
Democracia, Respeito, Diversidade
e Autonomia”, e a 12ª Conferência
Municipal de Assistência Social de
Santarém, com o tema “Assistência
Social: Direito do Povo e Dever do
Estado, com financiamento público,
Oficina geradora de renda às mulheres
para enfrentar as desigualdades e
vítimas de violência doméstica
garantir proteção social”.
A gestão do Cadastro Único efetivou 32.840 inscrições, sendo 78% de atualizações
das famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família). O Cadúnico, com
gerenciamento local, é a mais importante via de acesso aos benefícios da assistência social
no Brasil e foi muito requisitado neste período de pandemia. Um momento em que a gestão
municipal também se fez presente, com recursos próprios, disponibilizando 7.415 benefícios
eventuais, como cestas de alimentos, auxílio funeral e aluguel social.
Na execução do Programa Criança Feliz do Governo Federal, a Semtras ultrapassou
a meta pactuada em 2018, que era de acompanhar 800 famílias. Mais de 1.200 famílias
receberam atendimentos, o que gerou 11.480 acompanhamentos.
Outro destaque foi o Programa Alimenta Brasil, que entregou às famílias de Santarém
26 mil kits de alimentos em 2021, empregando mais de R$ 446,3 mil, e também beneficiou 192
pequenos agricultores. No Pará só existem cinco termos de adesão aprovados e Santarém já
aprovou para 2022 a liberação de R$ 300 mil.
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Infraestrutura
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Obra marcante, o prolongamento, duplicação e
pavimentação da Dom Frederico Costa mudou a
paisagem em vários bairros de Santarém.

Altos investimentos em saneamento, com o
assentamento de uma nova rede de esgoto.

2022

A Secretaria Municipal de Infraestrutura teve um ano pródigo de realizações em
2021. Sinônimo de obras, a Seminfra não parou. Um dos maiores destaques foi o maior
programa de asfaltamento da história de Santarém, que avançou muito no ano passado
e prossegue em 2022. Mais de 100 mil pessoas foram diretamente beneficiadas pela
pavimentação de 110 quilômetros de ruas, em todas as zonas do município.
Quando o Prefeito Nélio Aguiar assumiu, em 2017, havia somente 210 km de ruas
asfaltadas em Santarém. Hoje, já são 320 km. Em 5 anos, a Seminfra asfaltou o equivalente
à metade de todo asfalto assentado em 360 anos.
Um dado importante é que o asfaltamento começou pela periferia de Santarém,
mudando radicalmente a paisagem e melhorando a qualidade de vida nos bairros
periféricos. O asfalto é um dos itens de urbanização que mais valorizam os imóveis e
têm impacto direto na economia, além de contribuir para a prestação de serviços, como
assistência médica mais rápida, melhor mobilidade urbana, mais serviços de limpeza
pública e segurança.
O asfaltamento das ruas é fundamental para ampliar as condições de acesso
e tirar do isolamento bairros inteiros, além de proporcionar um maior sentimento de
pertencimento da periferia em relação à cidade e até criar novos cartões-postais e rotas
turísticas nas áreas periféricas, como foi o caso da Orla do Maracanã e da Vila Arigó,
beneficiadas com grandes obras de urbanização.
Os vários bairros das áreas de Santarenzinho e Maracanã, com grande
concentração de moradores, além dos bairros do Caranazal e Aeroporto, estão entre os
beneficiados. O programa Asfalto na Cidade atua simultaneamente em diversas frentes,
mas com 60% das ações na periferia, reacendendo o sentimento de autoestima dos
moradores pelos lugares onde moram.

A Orla do Maracanã é o mais novo cartão postal
da cidade, estimulando ainda mais o turismo.

A municipalização da Rodovia BR-163 foi uma
vitória. No perímetro urbano, passa a se chamar
avenida Cuiabá e será revitalizada e toda duplicada.

Também voltadas para a urbanização, outras obras que se destacaram em 2021
foram os anéis viários de Santarenzinho, Jutaí-Área Verde, Nova República e Matinha. Os
anéis viários ajudam a reduzir o congestionamento no tráfego de veículos em ruas mais
importantes, criando rotas alternativas de escoamento do trânsito.
A pavimentação da Avenida Tapajós e a Nova Pista da Anysio Chaves também
foram obras de destacadas tocadas pela Seminfra em 2021. Assim como os grandes
investimentos em drenagem e saneamento. Foram R$ 32,2 milhões investidos na Estação
de Tratamento de Esgoto do Uruará e na ETE Mapiri/Liberdade.
Na planilha de obras de 2021 da Seminfra também estiveram a criação e
revitalização de importantes espaços públicos do município: Pista do Lazer da Nova
República, Belo Centro, Orla do Maracanã, Ponte da Rua 13 de Outubro, Ponte de
concreto, prolongamento, duplicação e pavimentação da Dom Frederico Costa, projetos
de urbanização e arborismo por toda a cidade, o novo Terminal Fluvial do DER, a 1ª etapa
da estrada Alter do Chão / Pindobal.
Em março de 2022, deve ser entregue a última etapa de revitalização e ampliação
do Complexo de Abastecimento Mercadão 2000, que vai ganhar uma praça de alimentação
na área do estacionamento, onde existiam barracas com venda de comida.
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Avança o maior programa
de pavimentação da
nossa história

As obras de pavimentação ajudam a reduzir um problema histórico em Santarém,
que são os alagamentos. Em grandes áreas de Santarenzinho e do Maracanã, por exemplo,
esses alagamentos foram eliminados.
Juntamente com as obras de pavimentação são feitos os serviços de drenagem
superficial e profunda, a terraplenagem, a construção de calçada com sinalização tátil e a
sinalização horizontal e vertical nas principais vias, uma profunda mudança no ambiente
do espaço público.
Uma das maiores conquistas do povo santareno em 2021 foi a municipalização
do trecho urbano da rodovia BR-163. Ela vai se tornar a avenida Cuiabá, no trecho
compreendido entre o fim da descida da Serra do Piquiatuba (km 998) e a avenida
Tapajós (km 1.006). Esse perímetro deixa de ser de responsabilidade do DNIT
(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e passa a ser gerenciado
pela Prefeitura de Santarém, que poderá finalmente fazer a duplicação e assumir a
manutenção e a fiscalização.
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Tempo de pandemia
também foi de
investimentos

Às quase 40 creches já existentes em alto padrão
vão somar-se a outras 12 que serão construídas.

O transporte escolar foi reforçado, em 2021, com
mais 44 ônibus que servem às zonas urbana e rural.

A alimentação escolar, boa parte oriunda da
agricultura familiar, chegou a 1,5 tonelada.

Esse batalhão de profissionais é responsável pelas atividades em 404 unidades
escolares. Na área urbana, são 58 escolas e 32 creches. Na área do Planalto, há 82 escolas e
seis creches. Há ainda uma creche e 221 escolas na Região de Rios. Uma infraestrutura, assim
distribuída, para atender a 60.379 alunos matriculados em 2021: são 12.039 da Educação Infantil,
27.316 do Ensino Fundamental I, 18.666 do Ensino Fundamental II, 1.001 da EJA e 1.357 da
Educação Especial. O Ensino Fundamental I vai do 1º ao 5º ano e o Fundamental II vai do 6º ao 9º.
Santarém foi a prefeitura do Pará que pagou o maior valor de rateio aos
profissionais da educação básica, com os recursos excedentes em 2021 do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb). E mais: os professores da rede pública municipal já recebem o
Piso Nacional do Magistério, que não é cumprido na maioria dos municípios.
Outras obras deverão atender a esses públicos e já estão em processo de licitação,
encaminhadas em 2021, um ano pródigo em investimentos na educação em Santarém.
São 80 processos de licitação, envolvendo 22 obras de construção, reforma e ampliação
de escolas no Planalto, sete ginásios com vestiário, 11 quadras cobertas com bloco de
vestiário e depósito, 12 creches em prédios novos, perfuração de 18 poços artesianos,
além da construção, reforma e ampliação de 10 escolas na região de várzea.
O ano de 2021, marcado também pela ampliação do transporte escolar, agora com mais
de 70 ônibus e 26 lanchas; pela distribuição de quase 1,5 tonelada de produtos na alimentação
escolar; e pela aquisição de 3.594 bens materiais, incluindo 142 computadores, terminou como
um bom exemplo de gestão em tempos de crise, anunciando um 2022 ainda melhor.

Duas novas quadras poliesportivas foram entregues em 2021 para alunos da rede municipal.
Outros sete ginásios com vestiários estão em obras e devem ser entregues em 2022.

2022

Foram 37 unidades educacionais construídas,
reformadas em ampliadas durante todo o ano.
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Com todos os percalços herdados da pandemia e o desafio de avançar em um
ano atípico, a Secretaria Municipal de Educação de Santarém (Semed) faz um balanço
positivo de 2021. A missão de assegurar a educação pública de qualidade, com a garantia
dos direitos de aprendizagem, inclusão, permanência e formação humana, que regem a
Semed, foi cumprida à risca.
Não foi simples, pois o setor de educação transformou-se em um dos mais impactados
pela pandemia do novo coronavírus em 2020, com reflexos em 2021. Mesmo assim, a Semed
conquistou avanços, garantindo a oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental,
comprometida em tornar-se referência em educação pública de qualidade na Amazônia.
Ao final de 2021, contavam-se 37 obras inauguradas, somando-se as três unidades
escolares construídas, duas novas quadras poliesportivas e 32 escolas reformadas e
ampliadas. Outras 17 obras de construção, reforma e ampliação permanecem em execução
e devem ser entregues em 2022: uma nova escola, duas unidades escolares em reforma e
ampliação e seis novas Cmeis e Umeis (Centro Municipal de Educação Infantil e Unidade
Municipal de Ensino Infantil), além de uma nova quadra pequena e a reforma e ampliação
de outras sete Umeis.
As Umeis e os Cmeis são unidades destinadas à educação infantil para crianças de
0 a 5 anos, integrando creche e pré-escola. Essas unidades, pelo padrão do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação, funcionam com salas de aula, instalações sanitárias
adaptadas a cada faixa etária, salas multiuso, biblioteca, fraldário, berçário e parquinho.
Atualmente, a Semed conta com 5.599 servidores, sendo 3.256 do Grupo
Magistério e 2.343 de apoio. No chamado Grupo Magistério, estão professores e
especialistas em Educação que desempenham atividades docentes ou de administração,
supervisão, orientação, planejamento e inspeção de unidades escolares.
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SEFIN, a timoneira
da eficiência na
gestão fiscal

Receita Anual – 2017 a 2021 – Valores Líquidos
ANO

ALVARÁ

ISS

ITBI

IPTU

TAXA DE LIXO

ICMS

IPVA

FPM

2017

2.105.106,40

25.589.063,34

2.489.891,98

3.699.547,23

1.355.948,11

46.346.734,94

10.103.990,60

47.559.001,60

2.279.884,44

35.283.968,93

2.796.380,01

5.474.655,94

1.945.719,48

45.015.023,67

11.398.488,48

52.887.567,73

2.440.167,78

44.585.184,80

3.186.781,81

5.074.566,57

2.081.191,68

49.732.017,80

12.229.846,16

56.150.292,64

2020

2.692.178,23

47.259.110,62

2.370.805,47

5.066.952,37

1.928.999,02

56.379.778,80

13.588.164,58

54.818.193,36

2021

4.101.487,19

55.748.188,22

4.060.471,97

4.177.886,68

1.792.239,20

68.514.676,87

15.213.797,39

71.906.082,30

2022

2018
2019

ALVARÁ

ISS

ITBI

IPTU

TAXA DE LIXO

ICMS

IPVA

FPM

2017

2018

2019

2020

2021
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Eficiência é a palavra que melhor define a atuação da Secretaria Municipal de
Finanças de Santarém. Nos últimos 5 anos, a Sefin elevou a outro patamar essa qualidade
de fazer a coisa certa, obtendo os melhores resultados com o menor custo, maior alcance
e múltiplos benefícios.
Em 2017, ao assumir o primeiro mandato, Nélio Aguiar recebeu uma Prefeitura
praticamente falida: endividada, com a folha inchada, sem crédito nem credibilidade.
Foram sucessivos déficits fiscais, gastos exorbitantes, controle deficiente e nenhuma
capacidade de investimento.
A rubrica “Restos a pagar”, por exemplo, registrava mais de R$ 90 milhões. Restos
a pagar são despesas que a Prefeitura se comprometeu a quitar em determinado ano, mas
não cumpriu (ou seja: foram empenhadas, mas não pagas). Representam uma ferida aberta
na execução do orçamento. Foi como receber o leme do barco no meio da tempestade.
A Sefin foi determinante para reencontrar o norte e colocar ordem na casa.
Acertou contas com os fornecedores, apertou o cinto das despesas, enxugou a máquina,
implantou um sistema de arrecadação mais moderno, equilibrou as contas. Instaurou,
enfim, o que estava faltando: responsabilidade fiscal. Outro ponto importante: os salários
são pagos rigorosamente em dia, sem os atrasos registrados no passado, demonstrando
o compromisso da Prefeitura de Santarém com a valorização do servidor municipal.
Com a nova gestão, fundada na eficiência e na transparência, Santarém recuperou
a credibilidade e o crédito, elevando de C para A o conceito no Capag, o sistema que faz o
diagnóstico da saúde fiscal. Assim, com uma gestão exemplar, habilitou-se novamente a fazer
convênios com os governos estadual e federal e obter financiamentos, tais como o que viabiliza
hoje o programa Asfalto na Cidade, o maior programa de pavimentação da nossa história.
O equilíbrio fiscal e os sucessivos aumentos na arrecadação, pelo esforço da Sefin,
restauraram a capacidade de investimentos da Prefeitura, com a utilização de recursos
próprios, convênios e transferências.
Em 2021, a arrecadação municipal bateu novo recorde, pelo quinto ano consecutivo.
Somente com impostos e taxas municipais (IPTU, ISS, ITBI, taxa de lixo e alvarás), somados
a transferências estaduais (ICMS, IPVA e FPM), a receita de 2021 chegou a R$ 225.5 milhões.
Um resultado cerca de 62% superior à arrecadação de 2017 (R$ 139,2 milhões).
A perspectiva para 2022 é elevar ainda mais a arrecadação sem onerar o
contribuinte, mas facilitando a contribuição, com campanhas de desconto e o abatimento
de juros e multa, como tem sido feito, bem como atualização do Código Tributário
municipal, reunindo todas as normas para tornar mais fácil a consulta. A desburocratização
dos processos administrativos, a iniciativa de negociar dívidas com os inadimplentes e o

atendimento sem hiatos, seja presencial ou remoto (via celular, whatsapp ou e-mail), são
características que vêm sendo adotadas pela Sefin desde 2017.
É o melhor momento financeiro da Prefeitura de Santarém. Uma cidade repleta
de obras entregues e em execução, nas zonas urbana e rural, atendendo à sede do
município e às áreas de planalto, rios e várzea. Um dos municípios campeões na geração de
emprego e renda da região Norte. Um dos lugares que mais atraem novos investimentos
na Amazônia. Esse ciclo virtuoso, iniciado lá atrás, quando a Sefin ajudou a tirar o barco
do maremoto, é hoje o porto seguro para um futuro cada vez melhor.
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A Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Econômico, Indústria,
Comércio e Tecnologia (Semdec), um dos esteios da gestão, conseguiu em 2021 atestar
o grande crescimento econômico de Santarém. É pela Semdec que passam os debates
sobre estratégias de desenvolvimento, e os indicadores têm muito a revelar.
Destaca-se, por exemplo, que em 2021 não apenas foi mantida a tendência de
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de Santarém, como revelou-se uma alta
exponencial em relação ao primeiro ano da gestão de Nélio Aguiar. Em 2017, o PIB
registrado foi de R$ 4,8 bilhões; já em 2021, a estimativa é de que chegue a R$ 5,1 bi.
Um excelente resultado para um período marcado pelas dificuldades com o boicote do
governo estadual em 2017 e 2018 e a pandemia do novo coronavírus em 2020 e 2021.
O crescimento da economia é sempre derivado do acerto na tomada de decisões
e da capacidade técnica de planejamento para a execução de investimentos certos na hora
exata. É o que tem feito a Semdec. O reflexo mais visível desses acertos está na evolução
de empregos. Até novembro de 2021, o saldo de empregos (diferença entre contratações e
demissões) chegou a 3.557 vagas, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged). A estimativa da Prefeitura de Santarém é de que, no fechamento
dos dados de 2021, o saldo positivo chegue a 3.880 vagas com carteira assinada.
Desde 2017, a economia de Santarém vem reagindo a períodos de recessão.
Nos anos anteriores, os resultados registrados pelo Caged vinham em queda livre: saldo
negativo de -425 vagas em 2015; e de -792 vagas em 2016. Com a retomada do crescimento
e o choque de gestão
que arrumou a casa
em 2017, os números
voltaram a subir, ano
após ano, com uma
ligeira estagnação em
2020, pior momento
da
pandemia,
até
chegar a essa subida
quase
exponencial
em
2021,
fazendo
com que 2021 tenha
se encerrado com um
saldo de empregos
quase 4 vezes maior
A Semdec promove cursos de capacitação que
que no ano anterior.

3.880

ANO

SALDO

2013

1.172

2014

774

2015

-425

2016

-792

2017

652

2018

835

2019

1.675

2020

1.029

ACUMULADO
NOVEMBRO
2021

3.557

TENDÊNCIA
2021

3.880

Hoje, com a economia em expansão, a área agrícola em crescimento, o turismo
retomando sua importância, o setor de comércio e serviços acelerando seu fortalecimento
e os bons resultados da gestão, que implicam mais investimentos em obras estruturantes
e em setores vitais, Santarém vive o melhor momento das últimas décadas. Já é o 6º
no ranking de exportações do Estado, um indicador visível, dada a movimentação de
cargas nos portos santarenos, por onde passaram 5,5 milhões de toneladas de cargas e
157 navios em 2021.
Os impulsos da economia melhoram todas as cadeias produtivas, possibilitando
obras como a revitalização do Belo Centro Tapajós, a construção do Terminal Hidroviário
de Santana do Tapará, a reconstrução do cais de arrimo, o Projeto Moaçara, o futuro
Mirante da Serra do Saubal, entre muitas outras. E com a economia no rumo certo, graças
a uma gestão responsável e um planejamento bem feito, a atração de investimentos da
iniciativa privada, responsável também pela grande geração de empregos, somou em
2021 mais de 1,4 bilhão de reais.

Mais de 5,5 milhões de toneladas de carga e
157 navios passaram pelos portos, em 2021. Um
indicador importante do crescimento econômico.

As obras por toda a cidade fomentaram o crescimento
do emprego. O saldo de vagas em 2021 chegou a
3.880, de acordo com números do Caged.

2022

3.557
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5.000

2014

Emprego é o melhor
resultado na luta pelo
desenvolvimento

Evolução de Empregos
2013 a Novembro de 2021
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Secretaria de
Habitação

45

A Sehab implantou o maior programa de
regularização fundiária, levando segurança jurídica
a grande parte da periferia do município.

Com a aprovação de loteamentos, a Sehab
atende à expectativa de milhares de pessoas.

MÊS

VALOR

JAN/21

DAM's

R$ 487.995,05

FEV/21

DAM's

R$ 102.818,21

MAR/21

DAM's

R$ 362.976,46

ABR/21

DAM's

R$ 332.150,51

MAI/21

DAM's

R$ 169.103,86

JUN/21

DAM's

R$ 216.290,45

JUL/21

DAM's

R$ 243.395,71

AGO/21

DAM's

R$ 183.005,54

SET/21

DAM's

R$ 156.537,67

OUT/21

DAM's

R$ 226.102,30

NOV/21

DAM's

R$ 212.041,35

DEZ/21

DAM's

R$ 203.393,07

TOTAL

R$ 2.895.810,18

Fonte: SEHAB- Sistema SIAP e Livro Manuscrito.
2022

Os números da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), no balanço das
atividades de 2021, como já vinha acontecendo desde 2017, são uma perfeita tradução
da capacidade de arrecadar conquistada pela gestão municipal ao longo desse período.
O vigor financeiro da Prefeitura de Santarém, graças a essa capacidade de
arrecadar, foi fundamental para fazer frente a um cenário de recessão que atormenta
o Brasil inteiro desde 2020, quando as finanças de todos os níveis de administração
pública e privada chegaram perto do colapso, nos quatro cantos do país, abaladas
pela pandemia do novo coronavírus.
O total de recursos arrecadados pela Sehab em 2021, de acordo com os dados
do Sistema SIAP e do Livro Manuscrito, chegou a R$ 2.895.810,18, mantendo a média
mensal de R$ 241.317,515. Essa média foi superior a quase todos os meses do ano,
mantendo-se em alta graças aos picos de arrecadação havidos nos meses de março
(R$ 362.976,46), abril (R$ 332.150,51) e julho (R$ 243.395,71).
O ano de 2021 apenas consolidou uma tendência crescente semeada desde
2017. Para se ter uma ideia do resultado obtido com o choque de gestão implantado
no início da administração de Nélio Aguiar, já nos primeiros dois anos do primeiro
mandato a Sehab ultrapassava a arrecadação dos quatro anos anteriores.
Foram mais de R$ 4,8 milhões em Documentos de Arrecadação Municipal,
via Sehab, somando 2017 e 2018, contra R$ 3,8 milhões obtidos de 2013 a 2016. Um
milhão de reais a mais nos cofres públicos fez muita diferença em um momento em
que a Prefeitura sofria o maior boicote do governo estadual, nos últimos anos do
governador Simão Jatene.
A melhoria no sistema de arrecadação desde 2017, que culmina com o excelente

Arrecadação da SEHAB entre os meses
de Janeiro a Dezembro de 2021

resultado de 2021, fica ainda mais clara quando se compara o total arrecadado, somente
pela Sehab, no quadriênio de 2017 a 2020 (R$ 9,2 milhões), com o total do quadriênio
anterior (2013 a 2016: R$ 3,8 milhões).
Com a entrada de mais R$ 2,9 milhões em 2021, pode-se demonstrar que,
em cinco anos, a Secretaria Municipal de Habitação arrecadou mais do que o triplo
arrecadado em todos os 4 anos da gestão anterior.
Esse mérito, além de colaborar com as finanças municipais como um todo,
estimulando novos investimentos em tempos difíceis, serviu para incrementar os
trabalhos da própria Secretaria de Habitação, sacramentando dezenas de conquistas
para a gestão.
Avanços expressivos foram conquistados com o maior programa já
implantado de regularização fundiária, a partir de ações que vão desde a aprovação de
loteamentos, certificação da 1ª légua patrimonial, desapropriações importantes para a
segurança jurídica na implantação de empresas, de obras públicas e urbanização de
comunidades, a titulação Morar Legal, até o georreferenciamento da Vila de Alter do
Chão, que está em andamento.
O trabalho da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
nem sempre aparece, mas certamente está presente em qualquer obra do território
municipal, ampliando os horizontes do atendimento às demandas da população,
seja no centro da cidade ou nas áreas de expansão, nas comunidades e vilas e
espaços públicos.
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SEHAB amplia ações e
consolida aumento na
arrecadação
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O cuidado com a saúde pública se estende aos
animais, assistidos por técnicos da Semsa.

Foram revitalizadas quatro Unidades Básicas de
Saúde e iniciada a construção de outras três UBSs.

A Semsa também investiu em melhorias no
atndimento de alta e média complexidade.

Equipamentos, pessoal qualificado e ambiente
adequado são marcas da saúde em Santarém.

Fortalecendo a atenção primária, a prefeitura já está pagando o piso nacional para
os ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) e ACEs (Agentes Comunitários de Endemias).
Importante ação do setor, o Consultório na Rua realizou 11.864 atendimentos voltados para
pessoas em situação de rua. Também em 2021, foram feitas 7.490 visitas domiciliares com
8.798 procedimentos, além do treinamento para 71 cuidadores de pacientes acamados.
Com a assistência ampliada, a Unidade de Saúde da Família Fluvial Abaré I realizou
aproximadamente 7 mil atendimentos. As grandes jornadas cirúrgicas promoveram
17.809 atendimentos em comunidades nas regiões do Tapajós, rio Arapiuns e na região
de várzea. Em fase de acabamento, as Unidades de Saúde Fluviais Ailton Barros prestarão
assistência na Região de Aritapera e Urucurituba e a Unidade de Saúde Fluvial Abaré II
atenderá à população da Região do Arapiuns.
Outro avanço importante é a informatização da Unidade do Bairro Floresta,
a primeira UBS a contar com o prontuário eletrônico em Santarém, juntamente com o
Pronto-Socorro Municipal. Em 2022, todas as unidades terão esse recurso. E, na saúde
bucal, destacam-se os 25.653 procedimentos realizados em 2021 e a implantação do
serviço odontológico nas unidades de Salvação, Amparo e Curuai.
Ações de saúde preventivas, como o Setembro Amarelo, Semana do idoso,
Outubro Rosa (com 277 mamografias realizadas) e Novembro Azul, demonstram a
efetividade da Semsa.

2022

A pandemia do novo coronavírus, a vacinação, o enfrentamento de novas
variantes surgidas em 2021, o fortalecimento da rede municipal de saúde. Todos esses
fatores pressionaram ao máximo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em Santarém,
aumentando ainda mais a
responsabilidade dos gestores
da área. No balanço de ações
realizadas ao longo do ano,
resta a constatação de que
houve grandes avanços.
Na missão de imunizar a
população, a Semsa alcançou em
dezembro a marca de 400.236
doses aplicadas, sendo 233.753
de 1ª dose (96,70% da população
vacinável) e 155.098 da 2ª
dose (64,16%), além dos 11.385
vacinados com a terceira dose.
A vacinação de crianças avança com rapidez,
aumentando o número de pessoas imunizadas.
Também importante
foram as revitalizações de
quatro Unidades Básicas de Saúde (Livramento, Nova República, Santana do Ituqui
e Floresta), bem como o início da construção de outras três UBSs (Jutaí, Esperança e
Aldeia). Em andamento está a obra de reforma e ampliação da Unidade na Prainha. Os
projetos das UBSs da Matinha e São Ciríaco estão em fase de licitação.
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Mais de 400 mil doses
aplicadas e rede de
saúde fortalecida

As ações nas áreas de média e alta complexidades ampliaram a capacidade de um
atendimento tão necessário. Foram concluídas as obras do Centro Cirúrgico do Hospital
Municipal de Santarém, enquanto prossegue a reforma do setor de emergência do ProntoSocorro Municipal, além da adequação do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).
A segunda etapa do setor de obstetrícia segue em fase de licitação.
Essencial para o setor de saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) fez 9.432 atendimentos, sendo 1.609 relacionados a acidentes de trânsito. O
Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) efetuou 34.848 testes rápidos de HIV/
Sífilis e Hepatite B e C, 24.006 consultas de enfermagem e 5.729 consultas médicas
especializadas. Na Casa de Saúde da Mulher foram realizadas 2.824 consultas médicas
obstétricas, 2.101 consultas médicas ginecológicas e 734 consultas médicas de mastologia.
E no Centro de Referência de Saúde do Idoso foram 9.183 atendimentos.
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SEMJEL é a melhor
parceira da saúde e
do bem-estar

Os equipamentos das academias ao ar livre
receberam manutenção por todo o ano de 2021.

Esses espaços, localizados em diversas
comunidades, ajuda os jovens a manter a forma.

Em 2021, a Semjel aplicou a experiência adquirida no enfrentamento da pandemia,
mantendo as soluções utilizadas no ano anterior, como o uso da tecnologia em benefício
da população assistida pela secretaria. Por exemplo, isso aconteceu nas aulas a distância e
nas lives promovidas para manter a comunicação permanente e a orientação à juventude.
Durante o ano inteiro, essa estratégia foi aliada das atividades permanentes da Semjel. Foram
retomadas as ações itinerantes, com abordagens sobre temas importantes para a juventude,
desde a alimentação saudável à prática de esportes e exercícios e combate ao uso de drogas.
A ocupação dos espaços e a presença do poder público municipal em diferentes
comunidades e ambientes são bandeiras que a Semjel carrega, representando sua
atuação transversal, em atividades próprias ou em conjunto com outras secretarias.
Foram marcantes, ao longo de 2021, as lives de aulas de ginástica e de ritmos, durante
o lockdown, bem como as palestras on-line sobre saúde, qualidade de vida e exercícios
físicos em tempos de pandemia, veiculadas nas redes sociais oficiais da Prefeitura, em
parcerias com a Unama e a Academia Perfect. A Semjel também se destacou no apoio
a grandes eventos, como a inauguração da Arena Estadual do Oeste do Pará; a Semana

A Semjel estimula os moradores a ocupar o
espaço urbano, com torneios e competições.

da Juventude/Copa da Juventude promovida pelo Conselho Municipal da Juventude e
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social; a Maratona da Vacinação – Ginástica
na Praça, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde
Em todos os eventos, que trazem embutida a mensagem da vida saudável, a
Semjel sempre se faz presente como protagonista. Assim é no Circuito da Saúde, realizado
nas praças e academias e outros espaços: na aferição de pressão arterial e índice de
massa corporal; nas aulas de ginástica laboral e de dança em espaços de acolhimento de
diversos segmentos, incluindo o Centro POP (Centro de Referência Especializado para
População em Situação de Rua), o Centro de Recuperação Feminina, Casa Azul, Casa de
Acolhimento Reviver, Casinha do Papai Noel; no apoio à Rústica Natatória da Marinha
do Brasil, realizada pela Capitania dos Portos de Santarém; e no Passeio Ciclístico do
DETRAN, durante a Semana do Trânsito.
O ponto alto das atividades em 2021 foram as comemorações pelo Dia
Internacional da Juventude, que coincidiram com a primeira fase de redução nos casos
de covid-19, permitindo a realização de eventos na praça da Anísio Chaves, com o devido
controle sanitário. Com um espaço de jogos de salão (dominó, xadrez, dama e tênis de
mesa), e média de 150 atendimentos, o evento foi totalmente focado na educação e na
conscientização dos jovens sobre a responsabilidade que assumem como representantes
do futuro do planeta.

A secretaria tem atuação transversal, aliando-se
a outros órgãos de promoção do bem-estar.

2022

Voltaram a ser rotineiras as programações
ao ar livre, mas com cuidados sanitários.
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O ano de 2021 marcou a retomada do fôlego para a Secretaria Municipal de
Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), com a volta dos eventos ao ar livre, coincidindo com
a primeira fase de queda na incidência da covid-19, no início do ano. Ao mesmo tempo, as
novas ondas de contaminação, trazidas pelas variantes Delta e Ômicron, foram enfrentadas
também com a ajuda da Semjel. Somente de agosto a outubro, com as atividades
plenamente restauradas, a Semjel propiciou uma média de 400 atendimentos mensais.

Todas as atividades são orientadas por técnicos
da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer.
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Técnicos da Sema fazem levantamento em áreas
protegidas, para verificar a preservação ambiental.

As fiscalizações levam a Sema a todas as regiões
de Santarém e são feitas em qualquer horário.

Na área urbana, a secretaria implantou no ano passado o Programa Arborizar Santarém,
realizado de março a junho, com o plantio de mais de 200 mudas de variadas espécies em
seis espaços públicos. Além disso, amplificou as mensagens de educação ambiental por meio
de eventos como a Semana da Água e da Terra, as campanhas “Rios mais limpos”, “Maracanã
mais belo”, “Não jogue lixo, jogue sementes”, “Menos plástico, mais vida”, entre outras.
Também se destacou, em 2021, o setor de geoprocessamento. Uma das missões
mais importantes do LabGeo é a análise do CAR para proceder ao licenciamento
ambiental. Até outubro, foram analisados 158 cadastros, gerando 29 cancelamentos e
38 notificações. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro público eletrônico de
âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais. A finalidade do CAR é integrar
as informações ambientais das propriedades e posses rurais, referentes à situação das
Áreas de Preservação Permanente (APPs), áreas de Reserva Legal, das florestas e dos

2022

Conhecido no mundo inteiro por suas belezas naturais, que geram riquezas e
atraem turistas e investimentos, o município de Santarém precisa estar atento e forte
na preservação desses valores. Esse tem sido o papel da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (Semma), encarregada não apenas de orientar os processos de ocupação do
território pelo prisma da legislação ambiental, como também coibir infratores e incentivar
as boas práticas no cuidado cotidiano com os recursos naturais.
A Semma é responsável pelo monitoramento de áreas protegidas, pelo
licenciamento ambiental de projetos públicos ou privados, pela proteção e controle
dos territórios preservados, mantendo atividades de gestão, educação e fiscalização
permanentes. Ações que foram intensificadas em 2021.
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SEMMA é braço firme
da legalidade na
preservação ambiental

remanescentes de vegetação nativa,
além das Áreas de Uso Restrito e das
áreas consolidadas.
O CAR, uma bela ferramenta
de regularização fundiária, é um
manancial de dados que permite o
controle, monitoramento, planejamento
ambiental e econômico e combate ao
desmatamento, entre outras coisas.
É o primeiro passo para obtenção da
regularidade ambiental do imóvel.
Equipes da Secretaria de Meio Ambiente fazem
coletas sistemática nos rios de Santarém para
Além disso, a Semma fez
verificar a qualidade da água e tomar providências.
monitoramentos de licenças vencidas, em
área de extração mineral e em postos de combustível, notificou empresas para cumprimento de
condicionantes de Licença Ambiental, analisou 823 processos de dispensas de licenciamento,
emitiu 570 dispensas, 68 licenças prévias e 74 licenças de instalação, 137 licenças de operação.
O trabalho da Semma no setor de áreas protegidas vai culminar na criação do
Sistema Municipal de Unidades de Conservação, com o objetivo estabelecer critérios para
criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação, parques urbanos e áreas
verdes urbanas em Santarém.
As fiscalizações noturnas e diurnas, na zona urbana, planalto e região de rios, relativas
ao meio ambiente, sempre têm a participação da Semma. Em 2021, foram feitas 462 fiscalizações,
347 denúncias atendidas e lavrados 76 autos de infração e 43 autos de apreensão.
Entre as entregas voluntárias dos infratores, enumeram-se malhadeiras, marreco,
macacos, curiós, papagaios, veado, corujas, garças e madeira.

Mais de 200 mudas de variadas espécies foram plantadas, em espaços públicos de Santarém.
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SEMAP leva mais
qualidade de vida
às zonas rurais

Para o pequeno agricultor, o apoio da secretaria
é fundamental em todo o processo de produção.

Quatro microssistemas de água foram entregues
e outros 18 já estão em fase de licitação.

A implantação do Escritório de Pesca vai resolver pendências, facilitar a vida
dos pescadores que precisam acessar o seguro-defeso e regularizar as embarcações. São
mais de 3 mil embarcações de pesca sem registro em Santarém.
Para impulsionar a produção agrícola e garantir saneamento básico, quatro
microssistemas de água foram entregues em 2021, beneficiando as comunidades de Novo
Gurupá (Rio Arapiuns), Arimum (Rio Arapiuns), São José (Arapixuna) e Urumanduba
(Curuá-Una). Em 2022, esse número de comunidades a serem atendidas deve aumentar,
pois outros 18 projetos de microssistemas estão em licitação.
O apoio ao produtor rural, por meio de investimentos com equipamentos
agrícolas, também merece destaque. Desde 2017, este segmento passou a ser valorizado
com ações, programas e projetos voltados ao desenvolvimento rural. O uso de patrulhas
mecanizadas modernizou o setor da agricultura familiar em Santarém e contribuiu para o
bom desempenho da produção.
Em 2021, foram 93 hectares de áreas preparadas pela Coordenadoria de Incentivo à
Produção Familiar (Ciprof). A ação beneficiou cerca de 50 famílias nas regiões de Arapixuna,

Lago Grande, Curuá-Una, Ituqui, Planalto BR-163 e Eixo Forte. Além disso, agricultores
familiares foram beneficiados com um projeto de distribuição de mudas: aproximadamente
1.341 mudas de essências florestais e frutíferas produzidas no viveiro municipal.
A Semap, a Coordenadoria de Incentivo à Produção Familiar (Ciprof) e a
Superintendência Regional do Incra no Oeste do Pará desenvolveram ações conjuntas em
2021, visando à liberação de créditos para famílias que moram em assentamentos. Mais
de 30 famílias da região do Eixo Forte foram contempladas nessa primeira etapa com o
Fomento e Fomento Mulher, linhas de crédito específicas da reforma agrária. Mais de R$
341 mil foram injetados na economia local.
A energia elétrica, essencial para todas as etapas da cadeia de produção agrícola,
desde a preparação dos insumos até a comercialização do produto final, estocagem,
conservação, industrialização e distribuição, está chegando onde sempre foi esperada.
Enquanto não chega a energia definitiva nas comunidades ribeirinhas, através do Programa
Luz Para Todos, o município está implantando grupos geradores nas comunidades. Em 2021,
foram mais seis equipamentos, reforçando
os sistemas de abastecimento de água em
comunidades na Resex Tapajós Arapiuns.
Em 2022, aproximadamente R$ 2 milhões
estão sendo investidos na aquisição de
novos grupos geradores.
Com essas obras e ações, a
Semap ajuda a fortalecer as cadeias
tradicionais e as novas cadeias produtivas
de Santarém, contribuindo decisivamente
para o desenvolvimento econômico e
Mais de 200 quilômetros de ramais foram
social de todo o município.
recuperados, beneficiando 50 comunidades.
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Juntamente com os microssistemas de abastecimento de água, chegam
também a energia elétrica e energia solar, modernizando as comunidades.
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O trabalho da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) amplifica
os conceitos de atendimento às populações rurais, porque leva em conta não apenas a
característica econômica do incentivo aos pequenos e grandes agricultores, pecuaristas e
protagonistas dos demais segmentos. Em 2021, percebeu-se ainda mais a valorização do
ser humano, que está na pauta permanente da Prefeitura de Santarém.
Com recursos próprios, foram recuperados, em 2021, mais de 226 km de ramais
nas regiões de Curuá-Una, Eixo Forte, Corta Corda, Ituqui e Lago Grande, em benefício de
aproximadamente 50 comunidades das 385 que existem no município.
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promovidas atividades de educação do pedestre.
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As colisões lideram com folga o tipo de ocorrência: 567 casos dentre os 605 acidentes.
Outro dado positivo, e curioso, foi a redução do número de colisões com postes
de iluminação. Embora a imprudência seja a maior causadora de acidentes e as colisões
liderem as estatísticas de ocorrências, segundo dados da empresa de energia Equatorial,
houve uma redução expressiva na colisão com postes em Santarém. Em 2020, o município
liderou o número de colisões com postes de iluminação em todo o Pará (282 registros).
Em 2021, porém, diminuiu essa incidência e Santarém ficou em segundo, com 123 casos.
Ainda é um número alto, mas é menos da metade.
Para enfrentar o crescimento da frota, que em 2020 era de 113.088 veículos e
em 2021 chegou a 118.523 veículos, foram intensificadas as campanhas de educação no
trânsito destinadas a pedestres, motoristas e todos os envolvidos no sistema de trânsito,
bem como a fiscalização na rua e a implantação de novas alternativas de sinalização,
como a “Direita Livre” e os sistemas de tráfego binário.
Além disso, a Secretaria de Mobilidade e Trânsito contribuiu com a elevação da
arrecadação municipal, com uma receita de R$ 1,3 milhão, e manteve as portas abertas,
atendendo a comunidade para resolver problemas de itinerário de ônibus, pontos de
parada, abrigos, questões portuárias, transporte coletivo e alternativo, entre outros.

Por meio de orientação direta aos motoristas, os
agentes contribuem para um trânsito mais seguro.

O cuidado com a sinalização em todas as ruas
surte efeito com a redução de acidentes em 2021.

2022

ACIDENTES

2013
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Para a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), o ano de 2021 foi
marcado, em Santarém, pela redução no número de acidentes de trânsito, resultado de intensa
mobilização preventiva. O aumento na capacidade de fiscalização e as regulamentações
atenderam às expectativas da sociedade por mais alternativas de transporte seguro.
A mobilidade urbana inclui o trânsito de veículos, mas também o deslocamento
de pedestres. Desde 2017, a Secretaria de Mobilidade e Trânsito vem implantando um novo
sistema de sinalização gráfica horizontal e vertical, que atende a todos os envolvidos. As
faixas de pedestre elevadas são um recurso eficiente para oferecer mais segurança às
pessoas e exigir maior atenção dos motoristas, além de ajudar na acessibilidade, porque
a altura fica no nível das calçadas.
Em 2021, a Prefeitura continuou implantando faixas elevadas, inclusive na frente
de escolas. No total, já são 20 faixas, nos moldes das que foram entregues, por exemplo,
na rodovia Fernando Guilhon, na rua Ismael Araújo e na avenida Curuá-Una.
Graças ao funcionamento do Sistema BOAT (Boletim de Ocorrência de Acidente
de Trânsito), foi possível perceber a redução de 16% nos registros, comparando-se os
números da série histórica de 2017 a 2021, o que corresponde a 101 acidentes a menos em
5 anos. O Sistema BOAT, além de ajudar na formação de estatísticas fundamentais para
o trabalho de fiscalização e criação de políticas públicas, como o no Relatório Anual de
Estatística de Acidentes de Trânsito, auxilia na obtenção do seguro de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no prêmio de seguro de
veículos e em ações na Justiça.
Foram registrados, em 2021, um total de 605 acidentes, envolvendo 1.212 veículos, com
1.250 vítimas. O número de vítimas fatais, que foram 9 em 2021, é bem menos do que as mortes
por acidentes em 2020, que chegaram a 17. As vias com maior incidência são os corredores de
escoamento de tráfego das grandes áreas
populacionais, como a Avenida Sérgio
Henn, Avenida Fernando Guilhon, Avenida
Curuá-Uma, Avenida Moaçara, Avenida
Borges Leal e Avenida Rui Barbosa.
Na maioria dos registros, os
condutores envolvidos são adultos (o
triplo dos casos envolvendo jovens), do
sexo masculino (quase 80%) e o motivo
mais frequente são manobras irregulares,
seguidas de avanço de preferencial, falta de
Com a participação de jovens e até crianças, são
atenção, embriaguez e avanço de semáforo.

Acidentes de Trânsito ocorridos
de 2013 a 2021 - Santarém/PA

Quant.

Menos acidentes e
muito mais educação
no trânsito
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Cultura é exemplo de
resistência e símbolo
de um ano promissor

A Filarmônica Professor José Agostinho ganhou espaço
próprio, reduzindo gastos do poder público.

Após passarem por qualificação promovida pela
Semc, artesãos recebem sua carteirinha, certificando
suas habilidades e valorizando a categoria

No Centro Cultural Cristo Rei, é possível tomar
contato com uma das atividades mais marcantes
da cultura santarena: o trabalho de artesãos.

Um dos eventos mais importantes no calendário cultural, o Çairé não deixou de
acontecer, mas teve de ser limitado, por causa do risco representado pela pandemia.
Além da perda cultural, isso provocou impacto na economia municipal. O Çairé injeta, em
média, R$ 13 milhões com o advento de turistas e os gastos feitos no local da festa.
Outro evento cercado de protocolos de segurança sanitária foi a programação
cultural do aniversário de 360 anos do município, tendo como destaques o show “Canta
Santarém” e a entrega da Medalha Padre Felipe Bettendorf. A 3ª edição do Festival
de Cinema, com participação de cineastas e videomakers de todo o Brasil, foi mantida
pelas plataformas digitais. E os produtores de cultura, que também tiveram perdas pelas
restrições em suas atividades, receberam quase R$ 2 milhões em repasses da Lei Aldir
Blanc, do Governo Federal, uma lei de apoio emergencial à cultura durante a pandemia.
Em 2021, a Filarmônica Municipal Professor José Agostinho recebeu uma estrutura
fixa e reformada, resultado da parceria entre o governo municipal e a Empresa Equatorial
Energia. A nova estrutura gerou ainda uma economia de R$ 50 mil ao ano, devido ao
aluguel do imóvel onde funcionava a Filarmônica.
Por conta dos percalços, e também graças à resistência da cultura santarena em todas
as suas representações, a normalidade está voltando e o ano de 2022 é promissor. Será marcado
por manifestações e eventos cercados da segurança representada pela vacinação e pelo apoio
da Prefeitura de Santarém, que investiu muito na infraestrutura necessária à realização de
eventos, como as obras em Alter do Chão e o Ginásio Poliesportivo do Tapajós, por exemplo.

2022

A musicalidade é uma característica de Santarém,
que oferece oportunidade para o aprendizado.
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Muito impactados pela pandemia do novo coronavírus, os eventos culturais
promovidos ou apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc) em Santarém perderam
fôlego ou tiveram que ser adaptados. Foram os casos do Carnaval, Semana Nacional de
Museus, do Çairé, Festival Borari, festivais comunitários, aniversário de Santarém, Festival
de Cinema de Alter do Chão, Festa Literária, entre outros eventos culturais.
Mas a cultura está no DNA dos santarenos e santarenas. Independentemente
dos eventos, pertence ao cotidiano do município e faz parte da rotina das pessoas. Está
presente na musicalidade, que vai dos expoentes aos novos artistas; na culinária, servida
à mesa do restaurante e das residências; no artesanato, que decora as casas e os pontos
turísticos; na dança popular, que move o espírito alegre dessa gente tão acolhedora;
na convivência cotidiana do novo com o antigo, que forma uma consciência social de
preservação da memória municipal.
São qualidades que encantam a todos que visitam Santarém, daí a forte conexão
entre cultura e turismo, que se somam na composição de uma das mais importantes
cadeias de produção do Tapajós, com resultados expressivos na economia e visibilidade
cada vez mais crescente em todo o mundo.
Respira-se cultura na terra do maestro Wilson Fonseca, da cerâmica tapajônica e
seus traços peculiares, do folclore vivo e cultivado pela população, da tapeçaria inigualável
dos povos tradicionais, da herança indígena ainda acesa na linguagem popular, do sentimento
legítimo de pioneirismo presente em uma das mais antigas cidades da Amazônia.

71

Secretaria de
Turismo
MENSAGEM DO PREFEITO DE SANTARÉM À CÂMARA DE VEREADORES • 2022

SEMTUR prepara o
melhor ano do turismo
em Santarém

O município apoia empreendedores que
apostam na grande cadeia produtiva do turismo.
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Uma das atividades de maior potencial econômico em Santarém, o turismo se
tornou também, em 2021, o maior desafio da gestão municipal. Os reflexos da pandemia,
que restringiu o deslocamento das pessoas em todo o mundo, não foram menores aqui.
Era preciso, portanto, preparar uma retomada segura.
A Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), responsável pelo planejamento do
setor, fez o dever de casa: estabeleceu metas, criou políticas públicas, conversou com os
demais gestores, conectou-se com o trade, sustentou os programas existentes e criou
alternativas para a retomada da atividade pós-pandemia, construindo alicerces seguros
para que 2022 seja o melhor ano do turismo em Santarém.

Rodovia Interpraias, a Avenida Moaçara, o Mirante do Saubal e a reconstrução do Centro
de Atendimento ao Turista em Alter do Chão.
Citada em 2009 pelo jornal britânico The Guardian como a praia de água doce mais
bonita do mundo, e destacada em 2018 pelo caderno Viagem do Estadão como um dos 10
destinos mais procurados do Brasil, Santarém tem tudo para chegar ao topo em 2022.
A Secretaria de Turismo projeta resultados que deverão ultrapassar os números
de 2019, quando o município recebia cerca de 30% dos turistas do Pará, mantinha 100% de
ocupação nos hotéis e pousadas na época do verão amazônico e contabilizava a injeção
de mais de R$ 250 milhões na economia durante essas temporadas.
Em 2021, foram criadas as bases para a multiplicação desses números, com
parcerias estabelecidas com o Ministério do Turismo, o Governo do Estado e a conquista
de emendas parlamentares. Também foi aberto o compasso para ampliar o alcance
do interesse de visitantes de todos os cantos do mundo. Além do turismo de lazer nas
praias, internacionalmente conhecidas, destacam-se o turismo cultural, referendado por
atrações peculiares como o folclore e o artesanato, e o turismo religioso, representado
pelo patrimônio histórico da igreja católica e do Çairé, festa religiosa e profana.
A Semtur também incentiva o turismo de base comunitária e aposta no turismo de
negócios, que devem crescer fora da temporada tradicional, quando os rios estão cheios.
Se 2022 é um ano promissor, é porque a Semtur trabalhou muito, em 2021,
conectada a todas as áreas de gestão, para fortalecer a nossa vocação maior.

No Projeto Pôr do Som, em Alter do Chão, o
turista entra na roda de carimbó. O turismo ajuda
a preservar a cultura e criar trabalho e renda.

Os sinais positivos já são visíveis, como o aumento do fluxo de passageiros em
2021 em relação a 2020 (6,6%) e o reconhecimento de Santarém, pelo Ministério do
Turismo, como o melhor destino turístico nacional do ano.
Boa parte dos investimentos realizados pela Prefeitura em 2021 tem impacto
decisivo nessa retomada, reforçando ainda mais a expectativa de que 2022 supere 2019,
um ano de grande crescimento no setor. Os investimentos públicos somaram mais de R$
180 milhões em obras concluídas ou em andamento, muitas delas de valor inegável para
o impulso à atividade turística.
A criação e revitalização de espaços públicos urbanos, que se tornaram novos
cartões-postais, como a Orla do Maracanã; a entrega de equipamentos fundamentais na
prestação de serviços turísticos, como o novo porto do DER; e o lançamento de projetos
que vão impactar diretamente o setor demonstram a escolha acertada da gestão municipal
pelo filão do turismo. Entre esses projetos, destacam-se o Centro de Convenções, a

Alter do Chão, uma obra prima da natureza, já reconhecida como a praia de
água doce mais bonita do mundo, viverá em 2022 o melhor do turismo.
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