
 

  



 

 

 

 

 

 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS:

o Criar o Conselho Municipal de Usuários do Serviço Público e garantir o cumprimento 

da lei 13.460/2017 estabelecendo as Cartas aos usuários do serviço público;

o Estabelecer programa de estágio para jovens

com o CIEE; 

o Ceder um departamento de serviço social destinado a atender apenas as demandas 

do poder judiciário e do Ministério Público;

o Estabelecer sistema de cartões para abastecimento da frota da prefeitura;

o Promover a capacitação

Escola Virtual de Governo da ENAP; 

o Garantir a formação continuada dos servidores a partir da criaçã

parceria com a UFAL

o Instituir sistema eletrônico de entrada e saída de veículos prestadores de servi

públicos, com dados e informações acessíveis a todos na internet;

o Realizar concurso público visando reduzir

o Premiar trabalhos acadêmicos que tragam relevante contribuição para gestão de 

pessoas, projetos e 

o Preencher cargoscomissionados através de processo seletivo simplificado

o Promover formação para integrantes de conselhos participativos;

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE GOVERNO 2021-2024 

 

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS: 

Criar o Conselho Municipal de Usuários do Serviço Público e garantir o cumprimento 

13.460/2017 estabelecendo as Cartas aos usuários do serviço público;

programa de estágio para jovens na administração pública em parceria 

um departamento de serviço social destinado a atender apenas as demandas 

do poder judiciário e do Ministério Público; 

Estabelecer sistema de cartões para abastecimento da frota da prefeitura;

capacitação dos servidores públicos municipais a par

Escola Virtual de Governo da ENAP;  

Garantir a formação continuada dos servidores a partir da criaçã

parceria com a UFAL e outras Instituições; 

Instituir sistema eletrônico de entrada e saída de veículos prestadores de servi

públicos, com dados e informações acessíveis a todos na internet;

oncurso público visando reduzir próximo de zero o número de contratados;

Premiar trabalhos acadêmicos que tragam relevante contribuição para gestão de 

pessoas, projetos e processos do Município de Delmiro Gouveia

Preencher cargoscomissionados através de processo seletivo simplificado

Promover formação para integrantes de conselhos participativos;
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Criar o Conselho Municipal de Usuários do Serviço Público e garantir o cumprimento 

13.460/2017 estabelecendo as Cartas aos usuários do serviço público; 

na administração pública em parceria 

um departamento de serviço social destinado a atender apenas as demandas 

Estabelecer sistema de cartões para abastecimento da frota da prefeitura; 

dos servidores públicos municipais a partir da adesão a 

Garantir a formação continuada dos servidores a partir da criação de programa em 

Instituir sistema eletrônico de entrada e saída de veículos prestadores de serviços 

públicos, com dados e informações acessíveis a todos na internet; 

próximo de zero o número de contratados; 

Premiar trabalhos acadêmicos que tragam relevante contribuição para gestão de 

processos do Município de Delmiro Gouveia; 

Preencher cargoscomissionados através de processo seletivo simplificado; 

Promover formação para integrantes de conselhos participativos; 



 

 

 

 

 AGRICULTURA: 

o Ampliar e fomentar banco

o Ampliar a aquisição alimentos com recursos do PNAE prove

familiar. 

o Implementar e fomentar

o Incentivar o arranjo produtivo de caprinos e ovinos 

matadouro; 

o Incentivar o arranjo produtivo da avicultura e suínos;

o Fomentar a criação de

o Avaliar a viabilidade de c

atender a região do alto sertão alagoano

 

 

 DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

o Ampliar o orçamento dos benefícios eventuais;

o Buscar junto a Seris o retorno do Centro de Acompanhamento de Penas e Medidas 

Alternativas – Ceapa 

o Criar um departamento permanente de captação de recursos junto ao setor privado

nacional destinado a fortalecer as entidades ligadas aos Conselhos de Assistência 

Social (CMAS, CMM, CMDCA, CMI, CMPD);

o Habilitar entidades sócioassistenciais para o fornecimento de alimentações

populares, (café/almoço/janta);

o Viabilizar a criação

disponibilizando acesso público aos indicadores municipais;

o Desenvolver pesquisa de atualização dos condicionantes sociais da criança e do 

adolescente; 

o Reativar o Conselho Municipal de Juventude

o Fomentar a criação de um albergue 

o Criar um núcleo de direcionamento para psicodependentes.

 

 

Ampliar e fomentar bancos de sementes crioulas; 

a aquisição alimentos com recursos do PNAE provenientes de agricultura 

Implementar e fomentar a certificação de produtos orgânicos (em 

Incentivar o arranjo produtivo de caprinos e ovinos – viabilizar 

o arranjo produtivo da avicultura e suínos; 

Fomentar a criação de parcerias para construção de açudes/barragens

Avaliar a viabilidade de construir um matadouro municipal 

atender a região do alto sertão alagoano. 

SOCIAL: 

Ampliar o orçamento dos benefícios eventuais; 

Buscar junto a Seris o retorno do Centro de Acompanhamento de Penas e Medidas 

Ceapa – para Delmiro Gouveia; 

Criar um departamento permanente de captação de recursos junto ao setor privado

nacional destinado a fortalecer as entidades ligadas aos Conselhos de Assistência 

Social (CMAS, CMM, CMDCA, CMI, CMPD); 

Habilitar entidades sócioassistenciais para o fornecimento de alimentações

es, (café/almoço/janta); 

Viabilizar a criação Banco de Informações digitais do Conselho Tutelar, 

disponibilizando acesso público aos indicadores municipais; 

Desenvolver pesquisa de atualização dos condicionantes sociais da criança e do 

Reativar o Conselho Municipal de Juventude; 

iação de um albergue municipal; 

Criar um núcleo de direcionamento para psicodependentes. 
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nientes de agricultura 

tificação de produtos orgânicos (em 2022); 

viabilizar construção de um 

/barragens; 

com capacidade para 

Buscar junto a Seris o retorno do Centro de Acompanhamento de Penas e Medidas 

Criar um departamento permanente de captação de recursos junto ao setor privado 

nacional destinado a fortalecer as entidades ligadas aos Conselhos de Assistência 

Habilitar entidades sócioassistenciais para o fornecimento de alimentações 

e Informações digitais do Conselho Tutelar, 

Desenvolver pesquisa de atualização dos condicionantes sociais da criança e do 



 

 

 

 

 EDUCAÇÃO: 

o Criar o programa de apoio ao professor 

psicossocial; 

o Estabelecer sistema de diários e notas digitais; 

o Fornecer a cada professor um notebook com aplicativos e sistemas instalados para 

elaboração das aulas online, diário digital, etc.

o Estabelecer sistema de matriculas e boletim escolar online;

o Buscar parcerias para viabilizar para os 

on-line, diário digital e conteúdo de aprendizagem para utilização específica na 

educação. 

o Criar um serviço ou setor específico dentro da SEMED para pequenas reformas e 

manutenção das unidades educacionais.

o Realizar Formação para

o Criação de um Ambiente Virtual Aprendizagem Lúdica 

o Garantir de fato a avaliação periódica da merenda escolar

o Dar publicidade aos Projetos Políticos Pedagó

prestações de contas

o Promover cursos profissionalizantes na 

o Desenvolver material pedagógico

Adultos; 

o Instituir cardápio diferenciado para alunos da Educação de Jovens e Adultos;

o Instituir o piso salarial em janeiro;

o Criar programa de bolsas de estudos para alunos da Educação de Jovens e Adultos;

o Distribuir kits escolares

o Concluir a construção das creches inacabadas;

 

 

 

 

 

 

Criar o programa de apoio ao professor – serviços médicos e atendimento 

Estabelecer sistema de diários e notas digitais;  

professor um notebook com aplicativos e sistemas instalados para 

elaboração das aulas online, diário digital, etc. 

Estabelecer sistema de matriculas e boletim escolar online; 

Buscar parcerias para viabilizar para os alunos um tablet com os programas de aulas 

line, diário digital e conteúdo de aprendizagem para utilização específica na 

Criar um serviço ou setor específico dentro da SEMED para pequenas reformas e 

manutenção das unidades educacionais. 

Formação para gestores escolares; 

Criação de um Ambiente Virtual Aprendizagem Lúdica - AVAL; 

a avaliação periódica da merenda escolar; 

Dar publicidade aos Projetos Políticos Pedagógicos, regimentos escolares

prestações de contas; 

Promover cursos profissionalizantes na Educação de Jovens e Adultos

Desenvolver material pedagógico curricular adequado para a Educaç

Instituir cardápio diferenciado para alunos da Educação de Jovens e Adultos;

rial em janeiro; 

Criar programa de bolsas de estudos para alunos da Educação de Jovens e Adultos;

Distribuir kits escolares (fardamento e mochila); 

Concluir a construção das creches inacabadas; 
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serviços médicos e atendimento 

professor um notebook com aplicativos e sistemas instalados para 

com os programas de aulas 

line, diário digital e conteúdo de aprendizagem para utilização específica na 

Criar um serviço ou setor específico dentro da SEMED para pequenas reformas e 

regimentos escolares e 

ão de Jovens e Adultos; 

adequado para a Educação de Jovens e 

Instituir cardápio diferenciado para alunos da Educação de Jovens e Adultos; 

Criar programa de bolsas de estudos para alunos da Educação de Jovens e Adultos; 



 

 

 

 

 FINANÇAS: 

o Dar transparência a arrecadação própria, origem e destino, atualizando 

periodicamente toda movimentação através do portal da transparência. 

o Aprimorar a arrecadação gerada no município e 

estimulando a formalização

  

 GOVERNO: 

o Articular junto ao Legislativo estadual PL de regulamentação da abertura de vias que 

cruzem zona urbana do município esteja em harmonia com plano diretor;

o Emendar a Lei Orgânica estabelecendo as cores da bandeira muni

todos os bens e espaços públicos;

o Criar aplicativo para o cidadão ligando a Prefeitura Municipal a todas as secretarias

possibilitando a emissão de documentos, agendamento de atendimento, 

encaminhamento de demandas, acompanhamento de 

serviços de saúde. 

o Aproximargeograficamente 

o Buscar viabilizar a construção do complexo administrativo municipal;

o Publicar em Diário Oficial e em tempo hábil atas e resoluções de todos os 

participativos Municipais

o Garantir que os prédios 

o Avaliar tecnicamente a criação de uma Companhia Municipal de Limpeza Urbana, 

conservação, zeladoria e reciclagem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar transparência a arrecadação própria, origem e destino, atualizando 

periodicamente toda movimentação através do portal da transparência. 

Aprimorar a arrecadação gerada no município e coibir 

estimulando a formalização das atividades econômicas. 

Articular junto ao Legislativo estadual PL de regulamentação da abertura de vias que 

cruzem zona urbana do município esteja em harmonia com plano diretor;

Emendar a Lei Orgânica estabelecendo as cores da bandeira muni

todos os bens e espaços públicos; 

Criar aplicativo para o cidadão ligando a Prefeitura Municipal a todas as secretarias

possibilitando a emissão de documentos, agendamento de atendimento, 

encaminhamento de demandas, acompanhamento de gastos públicos, acesso a 

Aproximargeograficamente as sedes administrativas das secreta

Buscar viabilizar a construção do complexo administrativo municipal;

Publicar em Diário Oficial e em tempo hábil atas e resoluções de todos os 

participativos Municipais; 

Garantir que os prédios – alugados sejam selecionados por edital.

Avaliar tecnicamente a criação de uma Companhia Municipal de Limpeza Urbana, 

conservação, zeladoria e reciclagem. 
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Dar transparência a arrecadação própria, origem e destino, atualizando 

periodicamente toda movimentação através do portal da transparência.  

a evasão do ISSQN 

Articular junto ao Legislativo estadual PL de regulamentação da abertura de vias que 

cruzem zona urbana do município esteja em harmonia com plano diretor; 

Emendar a Lei Orgânica estabelecendo as cores da bandeira municipal como oficiais a 

Criar aplicativo para o cidadão ligando a Prefeitura Municipal a todas as secretarias 

possibilitando a emissão de documentos, agendamento de atendimento, 

gastos públicos, acesso a 

s das secretarias; 

Buscar viabilizar a construção do complexo administrativo municipal; 

Publicar em Diário Oficial e em tempo hábil atas e resoluções de todos os conselhos 

alugados sejam selecionados por edital. 

Avaliar tecnicamente a criação de uma Companhia Municipal de Limpeza Urbana, 



 

 

 

 

 INFRAESTRUTURA: 

o Ampliar a rede de saneamento básico do município buscando a universalização;

o Ampliar o número de estacionamentos no centro da cidade

o Atualizar o plano diretor;

o Estimular a criação de feirinhas nos bairros em praças públicas

o Implantação de semáforos acessíveis para 

o Promover estudo de reorganizaçã

o Promover a ordenamento

o Realizar o recapeamento das vias de acesso 

o Realizar o recapeamento asfáltico da zona urbana;

o Revisar e emendar o plano diretor estabelecendo a obrigatoriedade de ciclovias e 

acessibilidade nas vias municipais a serem abertas, ampliadas e construídas;

o Regulamentar em parceria com o CDL 

comercio do centro da cidad

o Regulamentar o perímetro do

o Reorganização da feira livre e do mercado público

o Reativar departamento de controle de animais abandonados em área urbana

o Restaurar a praça multieventos;

o Padronizar redutores de velocidade 

 

 

 MEIO AMBIENTE: 

o Aumentar as áreas verdes do município;

o Estabelecer de fato a

12.305/2010; 

o Estimular o uso de energia solar para residências e 

o Implantar pontos de entrega voluntários de resíduos sólidos 

o Implementar a Agenda A3P 

o Promover a rearborização d

 

 

saneamento básico do município buscando a universalização;

Ampliar o número de estacionamentos no centro da cidade; 

Atualizar o plano diretor; 

Estimular a criação de feirinhas nos bairros em praças públicas; 

Implantação de semáforos acessíveis para pedestres; 

Promover estudo de reorganização do fluxo do transito da cidade;

Promover a ordenamento do calçadão do comercio e da feira livre;

Realizar o recapeamento das vias de acesso na zona rural; 

Realizar o recapeamento asfáltico da zona urbana; 

e emendar o plano diretor estabelecendo a obrigatoriedade de ciclovias e 

acessibilidade nas vias municipais a serem abertas, ampliadas e construídas;

Regulamentar em parceria com o CDL  e ACEDG operações de carga e descargas no 

comercio do centro da cidade; 

Regulamentar o perímetro dos bairros com mapa anexo; 

Reorganização da feira livre e do mercado público; 

Reativar departamento de controle de animais abandonados em área urbana

Restaurar a praça multieventos; 

Padronizar redutores de velocidade (lombadas) segundo o padrão ABNT;

Aumentar as áreas verdes do município; 

Estabelecer de fato a logística reversa de pós venda para os produtos indicados na lei 

timular o uso de energia solar para residências e empreendimentos comerciais

pontos de entrega voluntários de resíduos sólidos – Lei 1.999/2017;

Implementar a Agenda A3P – Agenda Ambiental na Administração Pública;

Promover a rearborização do município priorizando espécies nativas
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saneamento básico do município buscando a universalização; 

 

da cidade; 

do calçadão do comercio e da feira livre; 

e emendar o plano diretor estabelecendo a obrigatoriedade de ciclovias e 

acessibilidade nas vias municipais a serem abertas, ampliadas e construídas; 

operações de carga e descargas no 

Reativar departamento de controle de animais abandonados em área urbana; 

segundo o padrão ABNT; 

logística reversa de pós venda para os produtos indicados na lei 

empreendimentos comerciais; 

Lei 1.999/2017; 

Agenda Ambiental na Administração Pública; 

espécies nativas; 



 

 

 

 

 

o Substituir gradativamente o

fotovoltaica (energia solar) 

o Programa cidade verde: distribuição de kits de sementes apropriadas para calçadas, 

quintais e praças com um manual de plantio e 

residências serem contempladas.

o Programa lixo zero.

o Desenvolver um programa de reciclagem em parceria com a associação de catadores 

inicialmente em toda área urbana do município.

o Avaliar a criação de um aterro sanitário

 

 PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, INDÚSTRIA E COMERCIO:

o Criar o programa “prefeitura amiga do empreendedor”, incentivando a formalização 

e o desenvolvimento de negócios;

o Promover a desburocratizaç

a sala do empreendedor; 

o Incentivar empresas prestadoras de serviços para a prefeitura contratem

trabalhadores locais

o Fomentar a criação de um projeto piloto no Canal do Sertão

CEASA; 

o Elaborar programas de parcerias público

equipamentos públicos como praças, academias da saúde, quadras de esporte, e 

disponibilidade de internet livre, oferecendo em permuta 

respeitando o meio am

o Plano de desenvolvimento econômico:

o Incentivar a geração de renda

I - agropecuária, II 

pólo médico e V – têxtil

I – Agropecuária 

 

gradativamente o fornecimento de energia elétrica por energia 

(energia solar) nos prédios públicos e praças. 

Programa cidade verde: distribuição de kits de sementes apropriadas para calçadas, 

quintais e praças com um manual de plantio e cuidados. Meta de em 4 anos todas as 

residências serem contempladas. 

 

Desenvolver um programa de reciclagem em parceria com a associação de catadores 

inicialmente em toda área urbana do município. 

Avaliar a criação de um aterro sanitário regional em Delmiro Gouveia.

, DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, INDÚSTRIA E COMERCIO:

Criar o programa “prefeitura amiga do empreendedor”, incentivando a formalização 

e o desenvolvimento de negócios; 

Promover a desburocratização no desenvolvimento econômico do município

a sala do empreendedor;  

empresas prestadoras de serviços para a prefeitura contratem

alhadores locais com incentivos fiscais; 

Fomentar a criação de um projeto piloto no Canal do Sertão e a construção de uma 

Elaborar programas de parcerias público-provadas para conservação dos 

equipamentos públicos como praças, academias da saúde, quadras de esporte, e 

disponibilidade de internet livre, oferecendo em permuta de 

respeitando o meio ambiente sem causar poluição visual. 

Plano de desenvolvimento econômico: 

Incentivar a geração de renda nos seguintes eixos:  

- turismo, III - educação profissionalizante, técnica e superior

têxtil, VI – indústria; 
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fornecimento de energia elétrica por energia 

Programa cidade verde: distribuição de kits de sementes apropriadas para calçadas, 

cuidados. Meta de em 4 anos todas as 

Desenvolver um programa de reciclagem em parceria com a associação de catadores 

regional em Delmiro Gouveia. 

, DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, INDÚSTRIA E COMERCIO: 

Criar o programa “prefeitura amiga do empreendedor”, incentivando a formalização 

econômico do município criando 

empresas prestadoras de serviços para a prefeitura contratem 

e a construção de uma 

provadas para conservação dos 

equipamentos públicos como praças, academias da saúde, quadras de esporte, e 

áreas de publicidade 

profissionalizante, técnica e superior IV - 



 

 

 

 

produtores rurais. 

 I.2 Garantir a manutenção de máquinas e implementos agrícolas para os 

produtoreslocais. 

I.3 Apoiar a permanência da EMBRAPA em Delmiro Gouveia.

I.4 Construir pontes entre os agr

alimentação para fortalecimento da economia local e agregação de valores a 

produção local. 

I.5 Incentivar os agricultores locais a modernização da produção assim como a 

criação de pequenas indústrias locais de b

I.6 Criar o centro de captação e distribuição de alimentos ou uma CEASA.

I.7 Rediscutir a estruturação/reforma do mercado público municipal ou até 

mesmo a edificação de um novo mercado público municipal.

I.8 Organizar f

atendimento adequado ao público.

I.9 Criar feira regional intermunicipal de agricultura familiar e or

parceria com a UFAL, 

 

 

II – Turismo:  

II.1Calendário anual de eventos: De janeiro a Janeiro pontuar todas as 

festividades e eventos da cidade em todos os âmbitos, cultural, acadêmico, religioso, 

etc. Criar festividades ou eventos âncora em cada mês.

II.2 Tombamento dos principais pontos histór

Angiquinho, Estação ferroviária, ponte metálica, Capela do Rosário, Fachada da 

Fábrica da Pedra. 

II.3 Mapeamento das trilhas de ecoturismo de Delmiro, com estruturação 

básica, sinalização, pontos de apoio, etc.

II.4 Criar o Gu

Delmiro Gouveia. 

II.5 Criar cursos de formação para guia e informante turístico.

 

I.1 Garantir assistência técnica para os 

I.2 Garantir a manutenção de máquinas e implementos agrícolas para os 

I.3 Apoiar a permanência da EMBRAPA em Delmiro Gouveia.

I.4 Construir pontes entre os agricultores e a indústria de beneficiamento de 

alimentação para fortalecimento da economia local e agregação de valores a 

I.5 Incentivar os agricultores locais a modernização da produção assim como a 

criação de pequenas indústrias locais de beneficiamento do alimento produzido.

I.6 Criar o centro de captação e distribuição de alimentos ou uma CEASA.

I.7 Rediscutir a estruturação/reforma do mercado público municipal ou até 

mesmo a edificação de um novo mercado público municipal. 

I.8 Organizar feirinhas de bairro nas praças e/ou locais adaptados para 

atendimento adequado ao público. 

Criar feira regional intermunicipal de agricultura familiar e or

parceria com a UFAL, IES privadas e assentamentos rurais; 

II.1Calendário anual de eventos: De janeiro a Janeiro pontuar todas as 

festividades e eventos da cidade em todos os âmbitos, cultural, acadêmico, religioso, 

etc. Criar festividades ou eventos âncora em cada mês. 

II.2 Tombamento dos principais pontos históricos relevantes do município: 

Angiquinho, Estação ferroviária, ponte metálica, Capela do Rosário, Fachada da 

II.3 Mapeamento das trilhas de ecoturismo de Delmiro, com estruturação 

básica, sinalização, pontos de apoio, etc. 

II.4 Criar o Guia de Hotéis, Bares e restaurantes e atrativos turísticos 

II.5 Criar cursos de formação para guia e informante turístico.

8

I.1 Garantir assistência técnica para os 

I.2 Garantir a manutenção de máquinas e implementos agrícolas para os 

I.3 Apoiar a permanência da EMBRAPA em Delmiro Gouveia. 

icultores e a indústria de beneficiamento de 

alimentação para fortalecimento da economia local e agregação de valores a 

I.5 Incentivar os agricultores locais a modernização da produção assim como a 

eneficiamento do alimento produzido. 

I.6 Criar o centro de captação e distribuição de alimentos ou uma CEASA. 

I.7 Rediscutir a estruturação/reforma do mercado público municipal ou até 

eirinhas de bairro nas praças e/ou locais adaptados para 

Criar feira regional intermunicipal de agricultura familiar e orgânica em 

II.1Calendário anual de eventos: De janeiro a Janeiro pontuar todas as 

festividades e eventos da cidade em todos os âmbitos, cultural, acadêmico, religioso, 

icos relevantes do município: 

Angiquinho, Estação ferroviária, ponte metálica, Capela do Rosário, Fachada da 

II.3 Mapeamento das trilhas de ecoturismo de Delmiro, com estruturação 

e atrativos turísticos de 

II.5 Criar cursos de formação para guia e informante turístico. 



 

 

 

III – Educação 

 III.1 Estimular a implantação de cursos 

superiores que atendam a demanda do novo mercado de trabalho.

 III.2 Setorizar a implantação de um polo de educação em um determinado 

bairro, respeitando o plano diretor, com incentivos locacionais e fiscais possibilitando 

o desenvolvimento econômico daquela determinada localidade.

IV – Polo Médico 

IV.1 Articular a demanda regional de serviços médicos de média e alta 

complexidade possibilitando a canalização de demanda de serviços e recursos 

financeiros para fortalecimento da

com a possibilidade de criação de um consórcio intermunicipal público de saúde.

V – Polo Têxtil 

 V.1 Fomentar uma política de atração de novas indústrias têxteis para 

produção de roupas e artigos de vestuário a

observando a possibilidade de expansão e aproveitamento da mão de obra local 

existente. 

VI – Indústria 

 VI.1 Criar o Distrito Industrial de Delmiro Gouveia oferecendo incentivos 

locacionais e fiscais para implantação de ind

alimentação e beneficiamento das culturas com potencial de produção local.

 

 

 

 SAÚDE:   

o Ampliação da Atenção Básica;

o Criar um serviço ou setor específico dentro da SMS para pequenas reformas e 

manutenção das unidades 

o Promover o alinhamento salarial 

regional;  

 

Educação profissionalizante, técnica e superior

III.1 Estimular a implantação de cursos profissionalizantes, técnicos e 

superiores que atendam a demanda do novo mercado de trabalho.

III.2 Setorizar a implantação de um polo de educação em um determinado 

bairro, respeitando o plano diretor, com incentivos locacionais e fiscais possibilitando 

desenvolvimento econômico daquela determinada localidade.

IV.1 Articular a demanda regional de serviços médicos de média e alta 

complexidade possibilitando a canalização de demanda de serviços e recursos 

financeiros para fortalecimento da economia local e abertura de novos negócios, 

com a possibilidade de criação de um consórcio intermunicipal público de saúde.

V.1 Fomentar uma política de atração de novas indústrias têxteis para 

produção de roupas e artigos de vestuário aproveitando o polo já existente, 

observando a possibilidade de expansão e aproveitamento da mão de obra local 

VI.1 Criar o Distrito Industrial de Delmiro Gouveia oferecendo incentivos 

locacionais e fiscais para implantação de indústrias nos diversos ramos, priorizando 

alimentação e beneficiamento das culturas com potencial de produção local.

Ampliação da Atenção Básica; 

Criar um serviço ou setor específico dentro da SMS para pequenas reformas e 

manutenção das unidades de saúde. 

Promover o alinhamento salarial dos profissionais da saúde
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e superior 

profissionalizantes, técnicos e 

superiores que atendam a demanda do novo mercado de trabalho. 

III.2 Setorizar a implantação de um polo de educação em um determinado 

bairro, respeitando o plano diretor, com incentivos locacionais e fiscais possibilitando 

desenvolvimento econômico daquela determinada localidade. 

IV.1 Articular a demanda regional de serviços médicos de média e alta 

complexidade possibilitando a canalização de demanda de serviços e recursos 

economia local e abertura de novos negócios, 

com a possibilidade de criação de um consórcio intermunicipal público de saúde. 

V.1 Fomentar uma política de atração de novas indústrias têxteis para 

proveitando o polo já existente, 

observando a possibilidade de expansão e aproveitamento da mão de obra local 

VI.1 Criar o Distrito Industrial de Delmiro Gouveia oferecendo incentivos 

ústrias nos diversos ramos, priorizando 

alimentação e beneficiamento das culturas com potencial de produção local. 

Criar um serviço ou setor específico dentro da SMS para pequenas reformas e 

dos profissionais da saúde a partir da média 



 

 

 

o 

analise das demandas das SMS com objetivo de demon

clínicas de saúde suplementar na região

o Criação do centro noturno de saúde do trabalhador com funcionamento até as 23 

horas; 

o Fomentar a criação de consórcio intermunicipal de saúde;

o Garantir o cumprimento da carga horária contratada por profissionais da área;

o Informatizar a área da saúde 

integração das unidades de saúde p

1.205/2017; 

o Implantar o uso da telemedicina com objetivo de 

atendimentos em saúde c

médicas; 

o Elaborar projeto de implantação de centro de 

estadual e federal; 

o Criar sistema de monitoramento 

o Buscar a criação de um centro de

o Criar programa de promoção da saúde do servidor público;

o Implantar Academia da Saúde e praça Multi eventos nos bairros;

o Promover a capacitação dos servidores da saúde em parceria com UNA

 

 TURISMO, CULTURA E ESPORTE:

o Criação do Plano de divulgação internacional da rota turística do São Francisco em 

parceria com municípios vizinhos;

o Criação do calendário anual de eventos;

o Criar o programa bolsa atleta vinculado ao Conselho Municipal de Esportes;

o Estimular a diversificação da prática esportiva no município;

o Criar espaços poliesportivos no município;

o Fomentar o Campeonato Esportivo Delmirense;

o Incentivar o turismo religioso: Cristofest e o dia da Bíblia

 

Criar um departamento intermunicipal de 

analise das demandas das SMS com objetivo de demonstrar a viabilidade de novas 

nicas de saúde suplementar na região; 

Criação do centro noturno de saúde do trabalhador com funcionamento até as 23 

Fomentar a criação de consórcio intermunicipal de saúde; 

Garantir o cumprimento da carga horária contratada por profissionais da área;

a área da saúde – prontuário eletrônico – 

integração das unidades de saúde procurando dar eficácia de fato à

Implantar o uso da telemedicina com objetivo de melhorar a resolutividade dos 

atendimentos em saúde com ênfase nos exames diagnósticos e 

Elaborar projeto de implantação de centro de Zoonoses em parceria com o governo 

monitoramento mensal dos indicadores de saúde

Buscar a criação de um centro de referência das práticas comunitárias de saúde;

Criar programa de promoção da saúde do servidor público; 

Implantar Academia da Saúde e praça Multi eventos nos bairros;

Promover a capacitação dos servidores da saúde em parceria com UNA

CULTURA E ESPORTE: 

Criação do Plano de divulgação internacional da rota turística do São Francisco em 

parceria com municípios vizinhos; 

Criação do calendário anual de eventos; 

ama bolsa atleta vinculado ao Conselho Municipal de Esportes;

Estimular a diversificação da prática esportiva no município; 

Criar espaços poliesportivos no município; 

Fomentar o Campeonato Esportivo Delmirense; 

Incentivar o turismo religioso: Cristofest e o dia da Bíblia; 
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Criar um departamento intermunicipal de 

strar a viabilidade de novas 

Criação do centro noturno de saúde do trabalhador com funcionamento até as 23 

Garantir o cumprimento da carga horária contratada por profissionais da área; 

visando promover a 

rocurando dar eficácia de fato à lei municipal 

melhorar a resolutividade dos 

ênfase nos exames diagnósticos e especialidades 

arceria com o governo 

úde; 

referência das práticas comunitárias de saúde; 

Implantar Academia da Saúde e praça Multi eventos nos bairros; 

Promover a capacitação dos servidores da saúde em parceria com UNA-SUS; 

Criação do Plano de divulgação internacional da rota turística do São Francisco em 

ama bolsa atleta vinculado ao Conselho Municipal de Esportes; 



 

 

 

o 

cultura via lei Rouanet; 

o Promover o tombamento histórico do patrimônio material e imaterial que precisam 

de preservação e que podem dar sustentação ao turismo, a cultura e a manutenção 

da nossa história; 

o Reimplementar a semana

o Realizar concurso de trabalhos acadêmicos sobre o Município e a figura de Delmiro 

Gouveia; 

o Regatar o festival da cultura

o Fomentar as semanas acadêmicas dos cur

o Pleiteiar a implantação de um hotel escola 

 

 

 CONTROLADORIA/PROCURADORIA:

o Instituir em parceria com a OAB a Câmara Municipal de Conciliação e Mediação 

previsto no CPC; 

o Criar um departamento de compliance

 

 GUARDA MUNICIPAL/ SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 

TRÂNSITO:  

o Criar Escola de aperfeiçoamento da Guarda Municipal contemplando atividades 

preparo intelectual e físico;

o Garantir a autonomia administrativa e financeira da SMTT, permitindo a total g

dos recursos próprios;

o Realizar manutenção das sinalizações de transito horizontais e verticais.

o Promover a capacitação dos guardas municipais de acordo com a matriz curricular 

SENASP. 

 

Implementar captação de recursos para a 

cultura via lei Rouanet;  

mover o tombamento histórico do patrimônio material e imaterial que precisam 

de preservação e que podem dar sustentação ao turismo, a cultura e a manutenção 

Reimplementar a semana Delmiro Gouveia; 

Realizar concurso de trabalhos acadêmicos sobre o Município e a figura de Delmiro 

Regatar o festival da cultura municipal; 

as semanas acadêmicas dos cursos de graduação da UFAL Sertão;

a implantação de um hotel escola – SESC cânion; 

CONTROLADORIA/PROCURADORIA: 

Instituir em parceria com a OAB a Câmara Municipal de Conciliação e Mediação 

Criar um departamento de compliance/conformidade; 

GUARDA MUNICIPAL/ SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 

Criar Escola de aperfeiçoamento da Guarda Municipal contemplando atividades 

preparo intelectual e físico; 

Garantir a autonomia administrativa e financeira da SMTT, permitindo a total g

dos recursos próprios; 

Realizar manutenção das sinalizações de transito horizontais e verticais.

Promover a capacitação dos guardas municipais de acordo com a matriz curricular 
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captação de recursos para a 

mover o tombamento histórico do patrimônio material e imaterial que precisam 

de preservação e que podem dar sustentação ao turismo, a cultura e a manutenção 

Realizar concurso de trabalhos acadêmicos sobre o Município e a figura de Delmiro 

sos de graduação da UFAL Sertão; 

Instituir em parceria com a OAB a Câmara Municipal de Conciliação e Mediação 

GUARDA MUNICIPAL/ SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 

Criar Escola de aperfeiçoamento da Guarda Municipal contemplando atividades 

Garantir a autonomia administrativa e financeira da SMTT, permitindo a total gestão 

Realizar manutenção das sinalizações de transito horizontais e verticais. 

Promover a capacitação dos guardas municipais de acordo com a matriz curricular 


