Observatório de Conflitos
Socioambientais
Barcarena Sustentável

Como se estruturam, como se organizam e situação
em Barcarena a partir de dados iniciais:
1. Educação;
2. Emprego e Renda;
3. Água e Saneamento.

EDUCAÇÃO
● Organização do setor nos níveis Federal, Estadual e Municipal;
● Situação da Educação no Pará;
● Situação da Educação em Barcarena:

○ Número de escolas e alunos matriculados
○ Infraestrutura das escolas de Barcarena
○ Notas da educação e aprendizado (Ideb)

Como a Educação
se organiza?

Nível Federal

Atribuições da esfera Federal
(Lei 9.394/1996 - Estabelece as Diretrizes Nacionais da Educação)
1. Coordenar a política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva
e supletiva em relação às demais instâncias educacionais.
2. Elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
3. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal de ensino e o dos Territórios;
4. Prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas
de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva;
5. Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil,
o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica
comum;
6. Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, diretrizes e procedimentos para identificação,
cadastramento e atendimento, na educação básica e na educação superior, de alunos com altas habilidades ou superdotação;
7. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação;
8. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os
sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino;
9. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação;
10. Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem
responsabilidade sobre este nível de ensino;
11. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os
estabelecimentos do seu sistema de ensino.

Como a Educação
se organiza?
Nível Estadual

Secretaria de Educação (SEDUC)

Conselho
Estadual de
Educação CEE

Secretarias
Adjuntas

Coordenadorias

Comissão de
Educação,
Cultura e Saúde
da Assembleia
Legislativa do
Estado do Pará

Fórum Estadual
de Educação

Criado em 2012, Tem natureza político-social, com finalidades propositivas, consultivas e
deliberativas, de forma a possibilitar a democratização do processo de construção das políticas
educacionais no Estado do Pará. Além disso, deve acompanhar e avaliar o conjunto de ações
estabelecidas pelo Plano Estadual de Educação (PEE), terá a incumbência de coordenar a
realização de pelo menos duas Conferências Estaduais de Educação, em articulação com as
Conferências Nacionais e Municipais, até o final do decênio (Regulamentação dada pela Lei
Estadual nº 8.186/2015).

Atribuições da esfera Estadual
(Lei 9.394/1996 - Estabelece as Diretrizes Nacionais da Educação)
1. organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino;
2. definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional
das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do
Poder Público;
3. elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e
coordenando as suas ações e as dos seus Municípios;
4. autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os
estabelecimentos do seu sistema de ensino;
5. baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
6. assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio.
7. assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem;
8. assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual.

Como a Educação se
se organiza?

Nível Municipal

Atribuições da esfera Municipal
(Lei 9.394/1996 - Estabelece as Diretrizes Nacionais da Educação)
1. organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e
planos educacionais da União e dos Estados;
2. exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;
3. baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
4. autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino;
5. oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em
outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com
recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.
6. assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.

Situação da Educação no Pará
1. Estado do Pará: 10.102 escolas públicas, sendo 896 estaduais e 9.186 municipais.
2. O Estado vem alcançando as metas do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)
para a 4ª série e 5º ano do Ensino Fundamental desde 2007:
Ano
Notas (1-10)

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

3,0

3,6

4,0

3,8

3,8

4,3

4,5

3. Com relação à 8ª série e 9º ano do Ensino
Fundamental, as metas do Ideb somente foram
alcançadas em 2009. No ano de 2017, o Pará ficou um
ponto abaixo da meta prevista para o Estado, com nota
3,6. Por conta disso, muitas das escolas públicas foram
classificadas como em “Estado de Alerta”:
Fonte: QEdu. Ideb, Pará, anos finais.

Situação da Educação em Barcarena
Número de escolas
Município de Barcarena tem 127 escolas:
Escolas

Escolas Públicas: 109
Escolas Municipais: 97
Escolas Estaduais: 12
Escolas Privadas: 18

Localização

Situação da Educação em Barcarena
Alunos Matriculados

Situação da Educação em Barcarena
Infraestrutura das Escolas de Barcarena
Escolas Públicas: panorama geral

Escolas Públicas Municipais: piores índices

Escolas Privadas: melhores índices

Fonte: QEdu, Censo Escolar, Barcarena

Situação da Educação em Barcarena
Notas da Educação e Aprendizado
Segundo o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), Barcarena apenas alcançou a
meta da educação básica no ano de 2007:

4ª série e
5º ano
8ª série e
9º ano

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

nota

3,0

3,0

3,3

3,7

3.3

3,8

4,1

meta

-

3,0

3,4

3,8

4,1

4,4

4,7

nota

3,1

3,1

3,1

3,0

3,1

3,3

3,5

meta

-

3,1

3,3

3,5

4,0

4,3

4,6

Situação da Educação em Barcarena
Resultados da “Prova Brasil”:
A Prova Brasil é uma avaliação que engloba os alunos da 4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino Fundamental das
escolas públicas das redes municipais, estaduais e federal. Tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino básico de
português e matemática. Seus resultados são usados, inclusive, para calcular a nota do IDEB. O aprendizado
adequado é aquele que está nos níveis proficiente e avançado.

Fonte: QEdu, Aprendizado, Barcarena

Educação - Fontes
Organização Federal:
Portal do Ministério da Educação (http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=69811)
Lei 9.394/1996 - Estabelece as Diretrizes Nacionais da Educação (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm)
Organização Estadual:
Portal da SEDUC http://www.seduc.pa.gov.br/site/seduc/modal?ptg=3846)
Plano Estadual de Educação - PEE (http://www.seduc.pa.gov.br/site/seduc/modal?ptg=5019)
Lei Estadual 8.186/2015 (http://www.seduc.pa.gov.br/site/seduc/modal?ptg=5019)
Lei 9.394/1996 - Estabelece as Diretrizes Nacionais da Educação (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm)
Organização Municipal:
Portal da SEMED (http://www.semedbarcarena.pa.gov.br/)
Lei 9.394/1996 - Estabelece as Diretrizes Nacionais da Educação (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm)
Situação da Educação no Pará:
Diagnóstico do PEE (http://www.seduc.pa.gov.br/site/seduc/modal?ptg=5019)
Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira (http://ideb.inep.gov.br/resultado/)
Dados QEdu* (https://www.qedu.org.br/cidade/3172-barcarena/ideb)
Situação da Educação em Barcarena
Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira (http://ideb.inep.gov.br/resultado/)
Dados QEdu* (https://www.qedu.org.br/cidade/3172-barcarena/ideb)
*organização ligada à Fundação Lemann que organiza as bases de dados governamentais de forma simples e acessível ao público.

EMPREGO E RENDA
● Organização do setor nos níveis Federal, Estadual e Municipal;
● Situação no Estado do Pará;
● Situação no Município de Barcarena:

Organização do setor – Nível Federal
● A Lei 13.502/2017 estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência
da República e dos Ministérios.
● De acordo com o inciso I do artigo 55 da Lei 13.502/2017, compete ao
Ministério do Trabalho instituir a política e as diretrizes para a geração de
emprego e renda, dentre outros.

Organização do setor – Nível Federal

Secretaria de Políticas
Públicas e Emprego

Secretaria de Inspeção do
Trabalho
Órgãos colegiados*

Gabinete do Ministro

Consultoria jurídica
Superintendências
Regionais do Trabalho e
Emprego

Ministério do Trabalho
Entidade Vinculada**

Secretaria Executiva

Ouvidoria Geral
Secretaria de Relações do
Trabalho

Secretaria Nacional de
Economia Solidária
*Órgãos colegiados: CNT (Conselho Nacional do Trabalho),
CNES (Conselho Nacionais da Economia Solidária), CNI
(Conselho Nacional da Imigração), CODEFAT (Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador), CCGFTS
(Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.

** Entidade Vinculada:
FUNDACENTRO (Fundação Jorge
Figueiredo de Segurança e Medicina
do Trabalho)

Fonte: Controladoria Geral da União

Organização do setor – Nível Estadual
•

No Pará, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego é incorporada na Secretaria de
Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (SEASTER).
Secretário Adjunto de
Assistência Social
SEASTER
Secretário Adjunto de
Trabalho, Emprego e
Renda
Fonte: SEASTER

•

A SEASTER tem o objetivo de: “promover com qualidade e efetividade o desenvolvimento social,
garantindo aos cidadãos, especialmente aos dos grupos da população em situação de
vulnerabilidade social, direito e acesso à assistência social, à segurança alimentar e nutricional, à
promoção do trabalho, geração de emprego e renda”. (g.n.)

Organização do setor – Nível Estadual
•

A SEASTER é responsável pelos postos do Sistema Nacional de Emprego (SINE) no
Pará.

•

Criado em 1975, o SINE tem o objetivo de melhor organizar o mercado de trabalho.
Para isso:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Intermedia a mão-de-obra;
Faz a habilitação do trabalhador ao seguro-desemprego;
Fornece Orientação Profissional e Certificação Profissional;
Possibilita pesquisas e informações do trabalho;
Fomenta atividade autônomas e empreendedoras.

Organização do setor – Nível Estadual (Municipal?)
•

É objetivo da Prefeitura Municipal de Barcarena (PMB):

“Promover e fortalecer a dinâmica econômica de forma compatível com o padrão de
sustentabilidade ambiental e cultural mediante regulação da distribuição espacialmente
equilibrada e o estimulo à implantação de atividades que promovam e ampliem o acesso
ao trabalho, emprego e renda” (g.n.)
•

Na PMB, está a Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego (SEMUTE), cujo objetivo
é:

“Fortalecer as redes produtivas formais no Município de Barcarena;
A criação de um sistema em rede de qualificação profissional;
Manter um sistema de controle social das políticas públicas de trabalho;
A articulação com diversos setores sociais, produtivos e governamentais;
Coordenação e desenvolvimento das ações do SINE”.

ORGANIZAÇÃO DO SETOR - NÍVEL MUNICIPAL
•

A SEMUTE presta os seguintes serviços:

Ø
Ø
Ø
Ø

Intermediação da mão de obra
Seguro desemprego
Emissão de documentos (RG e Carteira de Trabalho)
Capacitação profissional

•

A SEMUTE está no endereço: Rua Vereador João Pantoja de Castro, s/n, Centro, CEP
68445-000, Barcarena-PA.

•

O e-mail de contato é: semute.pmb@barcarena.pa.gov.br

Situação no Estado do Pará
Número de empregos formais segundo setor de
atividade econômica
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Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS (2018).

Situação no Estado do Pará
Número de empregos formais por sexo
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Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS (2018).

Situação no Estado do Pará
Número de empregos formais segundo faixa etária
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Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS (2018).

Situação no Estado do Pará
REMUNERAÇÃO MÉDIA DE DEZEMBRO, EM REAIS, A PREÇOS DE DEZ/2017 (1)

2016

2017

Grau de Instrução
Masculino

Feminino

Total

Masculino

Feminino

Total

Analfabeto

1.364,83

1.164,69

1.344,84

1.413,51

1.197,11

1.388,67

5ª série incompleta do Ensino Fundamental

1.548,69

1.164,91

1.480,40

1.580,24

1.213,88

1.512,13

5ª série completa do Ensino Fundamental

1.651,64

1.162,44

1.550,35

1.677,23

1.198,61

1.569,94

9ª série incompleta do Ensino Fundamental

1.707,99

1.252,02

1.587,36

1.736,74

1.326,98

1.630,28

Ensino Fundamental completo

1.810,27

1.270,14

1.655,52

1.797,68

1.302,77

1.650,86

Ensino Médio incompleto

1.690,77

1.262,13

1.559,21

1.700,84

1.305,27

1.581,67

Ensino Médio completo

2.161,06

1.693,13

1.966,31

2.228,19

1.748,81

2.033,60

Superior incompleto

3.996,29

2.400,19

3.331,77

3.084,22

2.290,75

2.663,35

Superior completo

6.663,34

4.908,45

5.615,78

6.486,45

4.796,16

5.469,31

Total

2.677,64

2.576,46

2.636,16

2.675,53

2.609,10

2.648,10

Fonte: RAIS (2018).

Situação no Estado do Pará
Remuneração média por subsetor de atividade
econômica
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Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS (2018).

Situação no Município de Barcarena
• Salário médio mensal: 2,9 salários mínimos ou R$ 2.766,60.
• Pessoal ocupado: 22.174 pessoas ou 18,7% da população.
• Percentual da população com rendimento nominal mensal de até ½ salário
mínimo: 46,4%

Situação no Município de Barcarena

Número de empregos formais segundo setor
de atividade econômica
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Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS (2018).

Situação no Município de Barcarena
Programas voltados à promoção de emprego e renda, de responsabilidade da SEMUTE:
Programa

Objetivo

Infraestrutura e Modernização

Promover a modernização da infraestrutura física da
SEMUTE e do SINE.

Implementação das Políticas de Trabalho, Emprego e
Renda

Consolidar a participação da sociedade na
administração de um Sistema Público de Emprego,
Trabalho e Renda no Município, promovendo a
(re)inserção dos trabalhadores no mercado.

Qualificação do Cidadão para o Mundo de Trabalho

Incentivar a qualidade da formação profissional e a
(re)inserção de mulheres e jovens no mercado

Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Treinar e capacitar os servidores da SEMUTE.
Fonte: Elaboração própria a partir do Plano Plurianual da PMB (2017).

Emprego e Renda - Fontes
Controladoria Geral da União:
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Attachments/527023/RESPOSTA_PEDIDO_Organogram
as%20Ministrio%20do%20Trabalho%20e%20Emprego.pdf
SEASTER: http://www.seaster.pa.gov.br
Plano Plurianual da PMB – Lei 2.200/2017 do Município de Barcarena:
http://www.barcarena.pa.gov.br/portal/arquivo/procuradoria/PPA-2018-2021-Caderno-digital.pdf
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010):
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/pesquisa/23/22957?detalhes=true
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2016): https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/barcarena/panorama
Relação Anual de Informações Sociais – RAIS (2018, ano-base 2017): http://pdet.mte.gov.br/rais?view=default
Plano Plurianual da PMB – Lei 2.200/2017 do Município de Barcarena:
http://www.barcarena.pa.gov.br/portal/arquivo/procuradoria/PPA-2018-2021-Caderno-digital.pdf

ÁGUAS E SANEAMENTO
● Atos normativos
● Arranjo institucional
● Dados públicos

Atos normativos sobre Águas e Saneamento
FEDERAIS:

● Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei das Águas) - Lei nº
9.433/1997
● Política Nacional de Saneamento Básico - Lei nº 11.445/2007
ESTADUAIS:

● Política Estadual de Recursos Hídricos – Lei Estadual nº 6.381/2001
● Política Estadual de Saneamento Básico – Lei Estadual nº 7.731/2013

Atribuições dos órgãos do SNRH

Fonte: CNRH

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNRH)
•Conselhos - subsidiar a formulação da Política de Recursos Hídricos e dirimir conflitos.
•MMA/SRHU - formular a Política Nacional de Recursos Hídricos e subsidiar a formulação
do Orçamento da União.
•ANA - implementar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, outorgar e fiscalizar o uso de
recursos hídricos de domínio da União.
•Órgão Estadual - outorgar e fiscalizar o uso de recursos hídricos de domínio do Estado.
•Comitê de Bacia - decidir sobre o Plano de Recursos Hídricos (quando, quanto e para quê
cobrar pelo uso de recursos hídricos).
•Agência de Água - escritório técnico do comitê de Bacia.

Órgãos do SNRH em Barcarena
Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Pará
(CERH/PA), criado pela Lei Estadual nº 6.381/01 e
regulamentado pelo Decreto nº 1.556/16.
Órgão consultivo e deliberativo possui importante
função sobre os critérios e as normas referentes às
diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos
a serem observadas pelos Planos Estaduais
correspondentes e pelos planos de bacia
hidrográfica, bem como sobre os critérios e as
normas relativos à outorga e à cobrança pelo uso
dos recursos hídricos e demais instrumentos de
gestão. Compete-lhe ainda a aprovação da
instituição de comitês em rios de seu domínio.

Órgãos do SNRH em Barcarena

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), criada pela Lei
Estadual nº 7. 026/2007, com Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº
746/2007.
Diretoria de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (DIREH), vinculada à Secretaria Adjunta de Gestão de
Recursos Hídricos (SAGRH), que está diretamente subordinada a mais alta hierarquia da atual SEMAS. À DIREH
compete coordenar e executar a Política Estadual de Recursos Hídricos, articulando ações junto às demais
secretarias de governo, às instituições públicas federais e municipais afins, às empresas públicas, às empresas
privadas e às agências de financiamento e cooperação nacionais e internacionais, com o intuito de regular os
diversos usos da água, garantindo os padrões de qualidade adequados para a manutenção da vida.

Órgãos do SNRH em Barcarena

Essa discussão apareceu no
primeiro encontro sobre água.

Não há comitê de Bacia Hidrográfica e Agência de Bacia na região hidrográfica de Barcarena.

Barcarena: Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia

Barcarena: Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia
● A Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia corresponde a 10,8% do território brasileiro,

abrangendo seis estados: Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Distrito Federal.

● Na Região, estão presentes os biomas Floresta Amazônica, ao norte e noroeste, e Cerrado
nas demais áreas. A precipitação média anual na região é bem menor do que a média
nacional.

● Possui grande potencial turístico: pesca esportiva, turismo ecológico, praias fluviais, a maior
ilha fluvial do mundo (Ilha do Bananal), o polo turístico de Belém, o Parque Estadual do
Jalapão (TO) e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO), reconhecido pelas belas
cachoeiras.

● Precisamos das fontes das coisas

Dentro do Pará: Região Hidrográfica Costa Atlântica - Nordeste
Ocupa 9,5% da área do estado. Constitui-se das bacias dos rios Guamá-Moju,
Gurupí e das bacias da região do Atlântico.

●
●
●

Sub-Região Hidrográfica: Guamá – Mojú
Sub-Região Hidrográfica: Gurupí
Sub-Região Hidrográfica: Costa Atlântica

Dados do IBGE sobre Meio Ambiente em Barcarena
TERRITÓRIO E AMBIENTE

●

Área da unidade territorial [2017]: 1.310,588 km²

●

Esgotamento sanitário adequado [2010]: 27,8 %

●

Arborização de vias públicas [2010]: 7,8 %

●

Urbanização de vias públicas [2010]: 16,2 %

Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
???????
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Dados sobre abastecimento de água no Pará

Fonte: ANA (http://atlas.ana.gov.br/Atlas/downloads/atlas/Resumo%20Executivo/Atlas%20Brasil%20-%20Volume%202%20%20Resultados%20por%20Estado.pdf)

Prestadoras de serviços de água e saneamento
● Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA): presta serviços de

abastecimento de água a 41% dos municípios do Pará. Os demais sistemas de
abastecimento são operados por serviços municipais de saneamento, em geral
Prefeituras (80 sedes).
○ Em Belém, a COSANPA atua conjuntamente com o Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Belém – SAAEB.

● Águas de São Francisco: concessionária responsável pelos serviços de água e
tratamento de esgoto do município de Barcarena.

Município de Barcarena: Águas de São Francisco
Águas de São Francisco: concessionária responsável pelos serviços de água e
tratamento de esgoto do município de Barcarena, no Pará.

● Contrato de concessão por 30 anos (assinado em 05/02/2014).
● O sistema de abastecimento de água de Barcarena é composto por oito

subsistemas independentes, que atendem a área urbana do município de
Barcarena. Os sistemas estão localizados em Barcarena Sede; São Felipe/Arapari;
Pioneiro; Cafezal; São Francisco; Vila do Conde; Industrial e a Estação de
Tratamento de Água (ETA) em Vila dos Cabanos.

Relatório Anual de Qualidade da Água 2017

Fonte: http://www.aguasdesaofrancisco.com.br/downloads/?category=2
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