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144 municípios

2º estado brasileiro 
em extensão 

territorial

4,09% da 
população do 

Brasil

14,7% do território 
nacional e 26% da 
Amazônia Legal

8.602.865 habitantes

Capital Belém

11º maior PIB 
nacional – 2017
R$ 155 bilhões

4% maior 
exportador 

nacional – Fev/20

Minério, Cobre e 
Caulim

1º ranking nacional

Açaí
1º no ranking

1,4 milhões de ton

Cacau
2º no ranking

110 milhões de ton

Rebanho
5º no ranking

20 milhões de cabeças



RESULTADO PRIMÁRIO - 2018

Fonte: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPLAN - Nota: Valores Correntes. 
Nota: Apurado conforme Edição 7. 

R$ 1.000,00

Como 
recebemos o 
Estado.

Demonstrativo pelas 
despesas empenhadas

Jan a Dez  de 2018

Receitas Primárias Totais 23.471.406

Despesas Primárias Totais 24.903.624

Resultado Primário - 1.432.218

Meta fixada na LDO/2018 
para o Resultado Primário

12.630



Controle das 
despesas

Grupo Técnico de Ajuste Fiscal 



ANTECIPAÇÃO 
do 13º 
SALÁRIO a 
todos os 
servidores do 
poder 
executivo.

Aumento salarial de 
4,5% e benefícios para 

PMs e Bombeiros.



Ampliação da 
receita

AMPLIAMOS A RECEITA  - SEM AMPLIAÇÃO DA 
ALÍQUOTA DOS IMPOSTOS*

* Exceção para bebidas quentes.



RESULTADO PRIMÁRIO - 2019

Fonte: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPLAN - Nota: Valores Correntes. 
Nota: (1) Apurado conforme Edição 9. (2) Receitas Extras apuradas no exercício R$ 807,62 Mi 

R$ 1.000,00

Demonstrativo pelas despesas 
empenhadas

Jan a Dez  de 2018

Receitas Primárias Totais 25.058.217

Despesas Primárias Totais 24.058.282

Resultado Primário 999.935

Meta fixada na LDO/2019 para o 
Resultado Primário

10.525



Redução da 
violência 



Ampliação 
dos serviços 
de saúde

Entregue o Hospital Santa 
Rosa, em Abaetetuba, com 

94 leitos
1ª Policlínica, com 52 
consultórios clínicos.



Ampliação do 
financiamento 
ambiental



Ampliação da 
mobilidade

TERMINAIS HIDROVIÁRIOS

Faro, Terra Santa
e Prainha



Recuperação 
da capacidade 
de 
investimento



Geração de 
emprego

13.075
Novos empregos com 

carteira assinada - 2019

7.677
Contratação de jovens 

aprendizes - 2019

4.860
Emprego formal feminino -

2019

3,5 MI
Pessoas ocupadas - 2019



Resultados a 
serem 
alcançados

• Ser o 1º lugar da Região Norte no IDEB Estadual do Ensino Médio.
• Ser o estado com menor reprovação no ensino médio da região

Norte.
• Ser o estado com menor abandono no ensino médio da Região

Norte.
• Ser o estado com maior aprovação escolar no ensino médio da

Região Norte.
• Incrementar em 17,15% o número de matrículas na educação

profissional.
• Diminuir para 1,78% a taxa de evasão no ensino superior no

estado.



Resultados a 
serem 
alcançados

• Estar entre os 10 estados com menor taxa de mortalidade infantil.
• Estar entre os 10 estados com menor taxa de mortalidade

materna.
• Reduzir em 75% o número de casos de incidência de malária.
• Aumentar a expectativa de vida em anos ao nascer para 72,77

anos.
• Ampliar o número de leitos hospitalares para 1,68 leitos por mil

hab.
• Implantar o Hospital da Mulher e o Pronto Socorro do Benguí.
• Concluir os Hospitais Regionais de Itaituba e Castanhal.



Resultados a 
serem 
alcançados

• 65% de redução acumulada na taxa de desmatamento.

• Incremento anual absoluto de área plantada.

• 93,80% dos municípios aptos a exercer a gestão ambiental.

• Desenvolvimento das cadeias econômicas sustentáveis pautada

no uso e aproveitamento dos recursos naturais.

• Força estadual de combate ao desmatamento e queimadas.

• Operacionalização dos 3 Territórios Sustentáveis.

• Implantação do Programa Regulariza Pará.



Resultados a 
serem 
alcançados

• Incremento de 2,1% nos postos de trabalhos da indústria,

comércio e serviço.

• Elevação do PIB per capita para R$ 23.000,00, reposicionando-o

como o maior PIB per capita da Região Norte.

• Incrementar a receita gerada pelo turismo em 13%.

• Incremento de 228kg/ha produtividade do açaí em regiões

estratégicas ,visando à manutenção do estado com

• o maior produtor.

• Elevar para 4,02% o dispêndio estadual em Ciência, Tecnologia e

Inovação.

• Ferrovia do Pará



Modelo de 
Gestão

O modelo de gestão é divido em dois níveis. O primeiro que acompanha os 

compromissos regionais e ações prioritárias com reuniões periódicas com 

os órgãos responsáveis e um segundo nível que demonstra e avalia os 

resultados e impactos para sociedade com reuniões semestrais com os 

dirigentes dos órgãos, por meio do Radar de Prioridades.



Reuniões com o 
Secretariado







sepladpa


