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Apresentação 

 

 

O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades 

desenvolvidas pelo Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual-

Ideme, durante o ano de 2015, através das gerências e coordenadorias 

que o integram. 

As ações compreendem aquelas relacionadas aos estudos e projetos 

desenvolvidos, o assessoramento aos municípios realizados através de 

projetos e atividades decorrentes de convênios e parcerias, além da 

participação em diversos Conselhos, Encontros e Conferências, dentro do 

processo democrático de formulação e acompanhamento do 

desenvolvimento das políticas públicas nas quais o Instituto tem 

participação efetiva. 

Dessa forma, o Instituto acredita ter cumprido o seu papel de subsidiar 

com informações e análises o Sistema de Planejamento Estadual, de 

contribuir para o desenvolvimento institucional dos municípios, além de 

colaborar com a democratização do processo de implementação das 

políticas públicas, possibilitando, assim, avançar no desenvolvimento para 

o fortalecimento de uma sociedade mais justa. 

 
A Superintendência 

 
 



 

Estudos, Projetos e Ações Realizadas  

 Participação na equipe de coordenação e na realização de 16 
seminários do Plano Plurianual Democrático-PPA-D, em todas as 
Regiões geoadministrativas do Estado, envolvendo representantes do 
setor público e da sociedade civil, para levantar subsídios, visando a 
elaboração do referido Plano, no período de abril a junho de 2015. 

 

 

 Elaboração do documento “Estudo do Impacto 
Econômico do Programa Empreender – PB, 2013-
2014”, referente às ações desenvolvidas durante o 
período em referência, a partir da recomendação 
do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. 
(Concluído). 

 

 

 

 

 

 Uma avaliação do Programa Empreender – PB sob 
a ótica de uma amostra de beneficiários – 
pesquisa de campo realizada em municípios 
integrantes das 14 Regiões Geoadministrativas, 
entre agosto/setembro de 2015, junto a 
beneficiários do Programa. (Concluído). 
Documentário e Transcrições. 
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 Levantamento, sistematização e divulgação 
mensal do Índice do Custo de Vida, tendo como 
referência o município de João Pessoa. Produção 
de 12 relatórios – janeiro a dezembro de 2015. 
(Publicado). 

 

 

 

 

 

 

 Levantamento, sistematização e divulgação mensal 
do Índice da Cesta Básica, tendo como referência o 
município de João Pessoa. Produção de 12 
relatórios – janeiro a dezembro de 2015.  

 

 

 

 

 

 Participação em Encontros Nacionais sobre a consolidação do cálculo 
do Produto Interno Bruto – PIB dos estados e dos municípios, em 
parceria com o IBGE, realizados em abril e setembro/2015 com a 
participação de órgãos de pesquisas estaduais. 
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 Elaboração do cálculo do Produto Interno Bruto 
– PIB do Estado da Paraíba, referente ao ano de 
2013, em parceria com o IBGE – divulgado em 
dezembro de 2015. (Concluído). 

 

 

 

 

 

 Elaboração do cálculo do Produto Interno Bruto 
- PIB dos 223 municípios paraibanos, referente 
ao ano de 2013, em parceria com o IBGE – 
divulgado em dezembro de 2015. (Concluído). 

 

 

 

 

 

 

 

 Levantamento, organização e editoração de 
dados para o documento Anuário Estatístico da 
Paraíba, versões 2013 e 2014 com informações 
setoriais sistematizadas sobre o estado e 
municípios paraibanos. (Concluído). 
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 Elaboração do “Atlas das Comunidades 
Quilombolas do Estado da Paraíba”, em 
parceria com a Secretaria Estadual de 
Educação – conclusão da fase de pesquisa 
de campo junto às 39 comunidades. (Em 
fase de editoração). 

 

 Produção de folders com informações 
socioeconômicas do estado e municípios 
paraibanos, disponibilizadas por Regiões 
Geoadministrativas do Estado da Paraíba. 
(Concluído).  

 

 

 Atendimento sistemático e permanente de demandas de informações 
advindas da sociedade civil e de órgãos de governo, solicitadas aos 
diversos setores do IDEME. 

Assessoramento a municípios 

Realização de projetos e ações junto aos municípios paraibanos, na área 
de planejamento urbano e desenvolvimento local, quais sejam: 

 Desterro – elaboração do Cadastro Técnico Multifinalitário do 
município, alteração do Perímetro Urbano e da implementação da 
Numeração Predial. (Concluído e entregue). 

 Juru – elaboração do Cadastro Técnico Multifinalitário do município, 
alteração do Perímetro Urbano, implementação da Numeração Predial 
e elaboração do Código de Posturas. (Concluído). 

 Articulações e contatos sistemáticos junto a diversos municípios 
paraibanos, visando a realização de parcerias para elaboração de 
projetos e ações na área de planejamento, gestão e desenvolvimento 
local. 
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 Participação na equipe de trabalho no Projeto Orla de Baía da Traição, 
formada por representantes do setor público e da sociedade civil, para 
elaboração do Plano de Gestão Integrada da Orla do município, sob a 
coordenação geral da Secretaria do Patrimônio da União na Paraíba e 
da Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA. 
(Suspenso). 

 Participação na equipe de trabalho do Projeto Orla de Pitimbu, 
formada por representantes do setor público e da sociedade civil, para 
elaboração do Plano de Gestão Integrada da Orla do município, sob a 
coordenação geral da Secretaria do Patrimônio da União na Paraíba e 
da Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA. 
(Em fase de finalização). 

 Participação no programa de capacitação CapacitaSUAS PB, uma 
parceria da Secretaria de Desenvolvimento Humano - SEDH com o 
Ministério de Desenvolvimento Social - MDS e a Universidade Federal 
da Paraíba - UFPB, integrando a equipe de organização e de 
professores, para realização de cinco cursos destinados aos 
trabalhadores na área da Assistência Social nos municípios paraibanos, 
realizados em João Pessoa, no período agosto-dezembro de 2015 – 
etapas presencial e virtual. 

Participação em Conselhos e Comissões 

 Participação em reuniões da Associação Nacional das Instituições de 
Planejamento, Pesquisa e Estatística – ANIPES, enquanto membro da 
entidade, além de integrar a atual diretoria. 

 Participações mensais do IDEME nas atividades relativas às análises 
estatísticas agropecuárias do Estado da Paraíba, coordenadas pelo 
IBGE. 

 Membro da Comissão Técnica Estadual do Projeto Orla – CTE-ORLA, 
instituído pelo Decreto nº 28.948, de 18 de dezembro de 2007, 
responsável pelo acompanhamento das atividades relacionadas à 
implementação dos Planos de Gestão Integrada da Orla nos municípios 
paraibanos. 

 Integrante do Conselho das Cidades da Paraíba – ConCidades/PB, 
criado pelo Decreto n° 33.768, de 14 de março de 2013, e instalado em 
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dezembro/2013, com o objetivo de contribuir com discussões e 
propostas para a política estadual de desenvolvimento urbano. 

 
 
Capacitação de Pessoal 

 Participação de servidores do Instituto, durante o exercício de 2015, 
em 28 cursos oferecidos pelo Programa Mais Capacitação do governo 
estadual com o treinamento de 14 servidores. 
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