
 

 

AGRICULTURA 

1. Fortalecer e ampliar as Feiras de Abastecimento 

Serão ampliados os locais das feiras livres e o número de feirantes, promovendo 

a geração de renda com a comercialização de produtos da nossa região. 

2. Renovar e ampliar a Patrulha Agrícola Mecanizada 

Investiremos em novos equipamentos para atender aos agricultores que não 

possuem máquinas agrícolas, possibilitando melhorias na sua produção, bem 

como parceria para utilização conjunta de pessoal técnico, instalações veículos e 

máquinas das cooperativas agrícolas e associações rurais existentes no 

município. 

3. Incentivar a produção de alimentos orgânicos 

Serão realizadas ações de incentivo à produção e comercialização de alimentos 

sem a utilização de agrotóxicos, com o objetivo de oferecer à população 

produtos mais saudáveis. 

4. Incentivar a fruticultura no Município 

Proporcionaremos aos agricultores orientação, treinamento e capacitação com 

o objetivo de incentivar o agricultor para a produção de frutas e seus derivados 

(conservas, geleias e artesanato). A Prefeitura incentivará a criação de indústrias 

de beneficiamento e aproveitamento da fruticultura com o objetivo de agregar 

valor ao produto. 

5. Incentivar a produção de leite 

A Prefeitura irá estimular os pequenos produtores, por meio de capacitação e 

visitas técnicas, visando a melhoria da qualidade e produtividade do leite. A 

Prefeitura incentivará a construção de indústria de derivados do leite afim de 

agregar valor ao produto. 

6. Criar o Programa de Piscicultura 

O Programa de Piscicultura será criado com a abertura de novos tanques, 

respeitada a legislação vigente, para fins de criação de peixes. Além disso, a 

Prefeitura iniciará o Programa de Distribuição de Alevinos e ração, com o 

serviço de retroescavadeira e assistência técnica. Será inaugurada a Unidade de 

Beneficiamento de Pescados localizada na Cooperativa do I Núcleo de Penedo 

com o objetivo de agregar valor ao produto e a unidade de produção de ração. 



 

 

 

 

7. Promover a capacitação dos produtores rurais 

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento em parceria com o 

SENAR oportunizará aos agricultores cursos de capacitação em gestão da 

propriedade, processos produtivos, cooperativismo, entre outros, a fim de 

aprimorar suas técnicas de produção. 

8. Investir em recuperação nas vias de acesso às propriedades rurais 

 Investiremos em melhorias nos acessos às propriedades rurais do Município, 

valorizando as localidades e possibilitando o escoamento da produção. O 

Governo enviará a CODEVASF solicitação recursos para construção em alvenaria 

de canaletas e escadas dissipadoras para aguas pluviais com pavimentação em 

paralelepípedo de todas as partes em acentuado declive/aclive das estradas 

vicinais de acesso aos povoados. 

9. Criação do Fundo de Aval da Agricultura 

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento em parceria com o BNB 

Banco do Nordeste do Brasil disporá de Fundo de Aval com participação 

financeira do Município para o fomento da produção agrícola. 

10. Criação da Central de Agronegócios 

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento manterá escritório de 

comercialização de produtos agrícolas do município para outras regiões do 

Estado do Brasil e Exterior com o objetivo de obter melhores preços e facilitar o 

escoamento da produção. 

11. Revitalização do Projeto Marituba 

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento em Parceria com a 

CODEVASF adotarão medidas que visem a recuperação de parte do sistema de 

irrigação do Projeto Marituba, em especial limpeza de canais, reparo de bombas 

e construção de usina fotovoltaica capaz de suprir 100% da demanda de 

energia consumida nas atividades de irrigação. 

 

 



12. Programa de melhoria das condições de vida nos povoados 

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento em parceria com as demais 

secretarias e órgãos municipais desenvolverá projeto de benfeitorias a serem 

realizadas nos povoados os quais devem basicamente conter: melhoria da rede 

acesso a Internet e telefonia; urbanização de praças e espaços para lazer e 

esporte; postos de saúde; ambulância e apoio ao transporte de enfermos; 

iluminação, abastecimento de água e saneamento. Apoio aos eventos e 

atividades de lazer e cultura dos povoados. 



 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
13. Reestruturar os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) do 
Município 
Visando melhorar o atendimento para aqueles que utilizam os serviços oferecidos pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social, os CRAS serão reestruturados com a 
aquisição de equipamentos, melhorias nas instalações e demais benfeitorias, 
beneficiando os profissionais e as pessoas que buscam auxílio. 
 
14. Ampliar os cursos gratuitos para a população 
Os cursos de informática, oferecidos gratuitamente, serão aprimorados, visando promover 
a inclusão digital em todas as regiões de atuação dos CRAS, bem como realizaremos 
cursos gratuitos para a população em parceria com outros órgãos. 
 
15. Ampliar as ações dos Grupos de Convivência da 3ª Idade 
A melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa também depende das ações que o 
Município realiza com os grupos de convivência. Neste sentido, teremos mais atividades 
que valorizem e fortaleçam a inserção social dos idosos. 
 
16. Fortalecer as parcerias com os Centros de Acolhimento 
Intensificaremos as parcerias entre os órgãos públicos e privados que atuam na área 
social, integrando às ações da Secretaria Municipal de Assistência Social com os centros 
de acolhimento destinados às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Os 
profissionais que atuam nestes centros também receberão capacitação como cursos e 
palestras. 
 
17. Criação do Programa Guarda e Bombeiro Mirim 
A Prefeitura implementará  o Programa Guarda Mirim, com o intuito de promover a 
formação pessoal, o desenvolvimento social, educacional e profissional dos adolescentes 
que são inseridos no mercado de trabalho por empresas parceiras. 
 
 
 
 
18. Incentivar as ações de voluntariado 
Incentivaremos as pessoas a colaborarem com a sua comunidade, auxiliando escolas, 
hospitais, casas de longa permanência para idosos e outras instituições, com a orientação 
de assistentes sociais, psicólogos e demais profissionais da Prefeitura. A Prefeitura 
constituirá Conselho de todos os segmentos religiosos que se disponham a executar 
ações e programas sociais de acolhimento, mitigação da fome e pobreza, recuperação de 
dependentes químicos, amparo a criança, adolescente e a 3ª idade, geração de renda e 
proteção a mulher vitima de violência doméstica. 
 
19. Criação da Casa de Apoio da Capital 
O Município manterá casa de apoio a todos os munícipes em trânsito para Maceió para 
tratamento de saúde que contará com apartamentos, fornecimento de alimentação, 
transporte para transbordo na Capital e escritório de representação e suporte 
administrativo aos demais órgãos da Prefeitura. 



CULTURA 
 

20. Cadastramento do Patrimônio Humano Cultural 
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promoverá o cadastro de todos os 
artesãos, artistas, músicos, cantores, escultores, integrantes de grupos 
folclóricos, batucadas, capoeira, quadrilhas, bandas de pífanos, grupos de 
forró, chegança, reisado, coco de roda, guerreiro, marujada, terreiros de cultura 
afrodescendente, visando incentivar a manutenção das tradições e sua 
inclusão como atração turística permanente do Município de Penedo. 
  
 
21. Fortalecer as ações para as atividades do Teatro Sete de Setembro e 
do Coral Vozes de Penedo 
A Escola de Teatro e Cultura e o coral Vozes de Penedo realizarão 
apresentações periódicas promovendo apresentações ao público com 
atividades e atrações culturais diversificadas de forma a oferecer ao publico 
local e aos turistas, entretenimento permanente. 
 
22. Promover a cultura itinerante com atrações culturais nos bairros 
A Prefeitura oportunizará apresentações culturais itinerantes nos bairros, de 
forma descentralizada nos bairros, intensificando os programas realizados pela 
Secretaria Municipal de Cultura. 
 
23. Incentivar o turismo ecológico e rural 
Desenvolveremos ainda mais o turismo ecológico e rural, com base nos 
empreendimentos familiares na APA da Marituba, bem como criaremos 
programas de consciência turística nas comunidades em parceria com outras 
entidades. 
 
24. Fortalecer, ampliar e criar novos roteiros turísticos 
Com o objetivo de fomentar o turismo, serão implantadas novas ações de 
incentivo para a abertura de locais voltados a gastronomia, artesanato, 
exploração da orla em especial da área da Prainha do Rio São Francisco e 
demais atividades geradoras de renda. 
 
25. Criação das guardas históricas Holandesa e Portuguesa 
O Município de Penedo já esteve sob domínio Holandês e Português, razão 
pela qual, em parceria com o Tiro de Guerra, embaixadas da Holanda e 
Portugal serão criadas e mantidas duas guardas de cunho teatral, utilizando os 
recrutas daquela Organização Militar. As guardas utilizarão uniformes de 
época, executarão todas as manobras militares na língua de cada país 
representado, revezando sua condição de sentinelas de prédios históricos com 
o objetivo de criar mais uma atração turística para o município. 
 
26. Desenvolver ações de turismo no Centro Histórico e na orla fluvial 
A Secretaria de Cultura e Turismo desenvolvera atividades culturais em toda 
extensão da orla fluvial, com apresentação de atrações musicais, teatrais, 
feiras de artesanato e gastronomia, passeios e eventos náuticos. 
 
. 



27. Ampliar o número Guias e de Postos de Informações Turísticas 
Com o objetivo de divulgar o turismo em Penedo, serão promovidos novos 
cursos para Guia Turístico e implantaremos novos postos de informações 
turísticas, com o objetivo de sanar dúvidas e repassar informações a respeito 
de nosso Município. 
 
28. Implantar novos portais/marcos no Município 
Com o objetivo de valorizar o turismo e a cultura local em Penedo, serão 
implantados novos portais/marcos em pontos específicos do Município. 
 
29. Criar o circuito cicloturismo na APA da Marituba, Ponta Mofina e Ilha 
das Canas 
Incentivaremos os passeios ciclísticos criando rotas de turismo rural com 
pontos de informações permanentes para auxiliar os ciclistas que estarão 
passeando e desfrutando das belas paisagens dos povoados a margem dos 
rios. 
 
30. Melhorar a sinalização dos pontos turísticos 
A Prefeitura realizará melhorias na sinalização para facilitar o acesso aos 
pontos turísticos e povoados de Penedo. 
 
31. Realizar eventos gastronômicos e de artesanato 
A Prefeitura realizará eventos gastronômicos e de artesanato com as diversas 
etnias existentes no Município, com o objetivo de fortalecer e divulgar a cultura 
de cada região. 
 
32. Construir o Centro Cultural 
A Prefeitura criará um espaço específico, de preferência no Centro Histórico, 
para a realização de feiras, festas, exposições de produtos artesanais 
produzidos em Penedo, shows, entre outros. 
 
33. Programa de atração de investimentos 
Visando gerar emprego e renda, a Prefeitura criará um programa de atração de 
investimentos para atrair novas empresas no Município. 
 



EDUCAÇÃO 
 
34. Ampliar a oferta de vagas nas Escolas Municipais 
Com a construção das novas escolas, bem como a ampliação e reforma das 
unidades já existentes, a Secretaria Municipal de Educação proporcionará a 
criação de mais vagas na educação infantil. 
 
35. Construir novas Escolas Municipais e ampliar/reformar as escolas já 
existentes 
Para atender as famílias que passam a residir no Município e a eventual 
demanda, poderão ser construídas novas escolas, bem como serão ampliadas 
e reformadas as unidades de ensino, com o intuito de melhorar o ambiente dos 
alunos. 
 
36. Construção da Cozinha Central para as Escolas Municipais 
A Construção de uma cozinha industrial central para atender a toda rede de 
educação municipal fornecerá alimentação de qualidade, padronizada, mas 
também personalizada para alunos detentores de qualquer deficiência, 
intolerância ou doença crônica, de modo a contribuir com a recuperação e 
preservação da saúde do aluno. 
 
37. Construir áreas de recreação cobertas nas Escolas Municipais 
Investiremos na construção de áreas cobertas nas escolas municipais que 
ainda não possuem essa estrutura, com a finalidade de incentivar as atividades 
de recreação e práticas esportivas educacionais. 
 
38. Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda escolar 
e construção da cozinha central com o objetivo de atender toda a rede de 
ensino. 
Intensificaremos o uso de alimentos na merenda escolar, provenientes da 
agricultura familiar, proporcionando uma alimentação balanceada para atender 
as necessidades das nossas crianças e adolescentes. 
 
39. Ampliar a educação em tempo integral de forma progressiva 
As ações educacionais para os alunos serão ampliadas com o 
desenvolvimento de atividades de reforço escolar, esportivas, artísticas e 
culturais, utilizando a estrutura existente nas escolas municipais. 
 
40. Melhorar a estrutura e o acervo das bibliotecas nas Escolas 
Municipais 
A estrutura física das bibliotecas nas escolas municipais será ampliada e 
também serão adquiridos novos livros, com o objetivo de atualizar, diversificar 
o acervo bibliográfico e proporcionar um ambiente mais agradável para leitura e 
pesquisas. 
 
41. Interligar as unidades de ensino e modernizar os equipamentos de 
informática 
Todas as unidades de ensino serão interligadas entre si, com sistema de rede 
via fibra óptica. Além disso, serão adquiridos novos computadores para a 
utilização de alunos e professores, contribuindo com o processo de ensino-
aprendizagem. 
 



42. Fortalecer a política de inclusão dos alunos com necessidades 
especiais 
Procurando garantir o suporte aos alunos da educação especial, a Prefeitura 
realizará atividades multidisciplinares, educacionais e de inclusão, como forma 
de valorizar os alunos com necessidades especiais, desenvolvendo o seu 
potencial. 
 
43. Garantir a acessibilidade nas Escolas Municipais 
As estruturas físicas das escolas da rede municipal de ensino serão adaptadas 
com equipamentos necessários à acessibilidade dos alunos com necessidades 
especiais. 
 
44. Realizar melhorias no Transporte Escolar 
Com o objetivo de oferecer maior comodidade aos alunos da rede municipal de 
ensino que utilizam o transporte, principalmente os estudantes da área rural, a 
Prefeitura realizará melhorias e ampliará a frota de ônibus escolares. 
 
45. Intensificar as ações de formação continuada para os profissionais da 
educação e definir a metodologia pedagógica do Município. 
A Secretaria Municipal de Educação promoverá diversos cursos, oficinas, 
palestras e fóruns, incentivando a participação dos profissionais da educação, 
visando a sua capacitação, qualificação e valorização. 
 
46. Realizar concurso público para a área da educação 
Para atender as necessidades das unidades de ensino, a Prefeitura realizará 
concurso público para a contratação de professores, educadores e pedagogos, 
aumentando o número de profissionais da educação. 
 
47. Informatizar a gestão acadêmico-pedagógica e administrativa de toda 
a educação 
O objetivo é modernizar os equipamentos de informática utilizados e implantar 
um sistema informatizado completo que possa gerir toda a Secretaria Municipal 
de Educação e suas unidades, dispondo de informações completas e 
consistentes em tempo real. O sistema deverá ainda integrar alunos, pais e 
profissionais da rede educacional para melhorar a qualidade de ensino. 
 
48. Implantar o exame de saúde preliminar anual em todas as unidades da 
educação 
Implantar a rotina anual de exames de saúde básicos, por anamnese, 
laboratorial, odontológico e de acuidade visual nas unidades da educação para 
todos os alunos. 
 
49. Manter e ampliar projetos extracurriculares nas unidades de ensino 
A Secretaria Municipal de Educação incentivará/proporcionará condições para 
a realização de projetos como Hortas Comunitárias, Coleta de Lixo Seletiva, 
História de Penedo, Fanfarras, Pedagogia Hospitalar e Educação para o 
Trânsito e Cidadania, por meio de um trabalho, intersetorial entre as 
secretarias. 



 
ESPORTE E LAZER 

 
50. Implantação do Programa  
Com a intenção de promover novas atividades a Prefeitura promoverá a 
inclusão de novas modalidades esportivas no município, dentre elas o 
atletismo, basquete, handebol, tênis, equitação, vôlei, natação, ciclismo, judô, 
caratê, ginástica, canoagem, tiro olímpico e demais modalidades possíveis de 
serem custeadas pelo sistema público de educação.    
 
51. Implantar e reformar as academias ao ar livre do Município 
Implantaremos novas academias ao ar livre de 1ª idade, 3ª idade e de pessoas 
com necessidades especiais em regiões ainda não contempladas e faremos a 
manutenção das já existentes, visando estimular a população à prática de 
atividades físicas. 
 
52. Reformar e ampliar os Núcleos/Centros de Esporte e Lazer 
Investiremos em reformas e ampliações para a conservação e melhoria dos 
espaços destinados à prática de esportes no Município, com o objetivo de 
oferecer atividades esportivas em todos os Núcleos de Esporte e Lazer. 
 
53. Criar novos espaços de esporte e lazer 
Aproveitaremos os espaços públicos existentes nos bairros para a criação de 
novas áreas de esporte e lazer ao ar livre (canchas de vôlei e futebol, pistas de 
skate e caminhada, parques infantis, entre outros), proporcionando locais de 
convivência e recreação para a comunidade. 
 
54. Apoiar atletas e equipes do Município em competições locais, 
estaduais e nacionais 
Incentivaremos os atletas e as equipes esportivas (amadoras e profissionais) 
do Município, por meio de treinamento e apoio técnico, permitindo o 
aprimoramento e o desenvolvimento das suas habilidades individuais e 
coletivas. 
 
55. Desenvolver programas esportivos de inclusão social 
Com o objetivo de oportunizar a convivência social, o aumento da auto-estima 
e a promoção de valores éticos e de cidadania, a Prefeitura desenvolverá 
programas esportivos voltados às comunidades mais carentes do Município. 
 
56. Recuperação do Complexo Esportivo Alfredo Leahy 
Visando a promoção do esporte na modalidade futebol de campo a Prefeitura 
executara melhorias no estádio Alfredo Leahy com o objetivo de desenvolver 
parceria com o Sport Clube Penedense para manutenção da Escolinha de 
Futebol infanto-juvenil. 



FINANÇAS 
 

57. Recadastramento Municipal Imobiliário e Rural 
A Prefeitura irá recadastrar todos os imóveis urbanos e rurais do município a 
fim de atualizar o cadastro existente gerando a recuperação tributária, e 
georeferenciando o município com dados atualizados. O sistema será integrado 
ao Cadastro Único do Município que reunirá todas as informações, sociais, de 
saúde, tributárias, saneamento e educacionais. 
 
58. Criar a Central de Cobrança 
A Prefeitura criará um Call Center para atender os munícipes que procuram a 
Prefeitura a fim de regularizar os impostos, com uma equipe formada por 
diversos profissionais, incluindo orientação jurídica, para oferecer as melhores 
condições de pagamento. 



GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

59. Modernizar e sediar em prédios próprios a Administração Municipal 
Utilizaremos em todas as unidades municipais os recursos de tecnologia da 
informação e comunicação e adotaremos técnicas modernas e de 
economicidade, compatíveis com o conceito de Governo Eletrônico. A 
Prefeitura promoverá de forma gradual a recuperação de prédios públicos, bem 
como aquisição de imóveis localizados no Sítio Histórico, próximos a Praça 
Barão de Penedo, para sediar as Secretarias e órgãos municipais de forma a 
transformar a citada área em um Centro Administrativo natural. A medida visa 
reduzir o elevado gasto com aluguéis e reformas em imóveis de terceiros, bem 
como ajudar na revitalização do Centro Histórico, garantido a população uma 
acessibilidade concentrada aos serviços públicos. 
 
60. Ampliar os serviços públicos disponíveis na internet 
Para proporcionar maior comodidade aos contribuintes, a Prefeitura irá ampliar 
os serviços de consultas, certidões, protocolos, requerimentos, entre outros, 
disponibilizados via internet. 
 
61. Modernizar os equipamentos de informática das unidades municipais 
Investiremos na modernização dos equipamentos e sistemas de informática, 
bem como concluiremos a integração da rede de dados em fibra óptica em 
todas as unidades municipais. 
 
62. Ampliar a atuação da Central de Treinamento e Desenvolvimento da 
Prefeitura 
Em nossa gestão promoveremos a capacitação e o aperfeiçoamento contínuo 
dos servidores municipais, por meio de cursos, palestras, oficinas e 
treinamentos, com o objetivo de melhorar a qualidade no atendimento ao 
cidadão. 
 
63. Implantar a Central de Atendimento e Informações – 156 
Criaremos um canal de comunicação ágil e eficiente, por meio de telefone e/ou 
internet, entre cidadãos e Prefeitura, permitindo o registro e encaminhamento 
das solicitações da população para todas as secretarias municipais. 
 
64. Implantar ações do Programa Prefeitura nos Bairros 
O Programa Prefeitura nos Bairros será ampliado, com o objetivo de levar à 
população toda a estrutura de atendimento da Prefeitura, proporcionando 
diversos serviços como: cadastro de programas sociais; orientação e exames 
de saúde; atendimento da Agência do Trabalhador; opções de lazer e diversão; 
entre outros. 
 
65. Fortalecer a gestão participativa da população 
Continuaremos proporcionando a efetiva participação da população na 
definição de políticas prioritárias, por meio de consultas públicas que serão 
realizadas em diversas regiões do Município, auxiliando na elaboração do 
planejamento estratégico municipal. 
 
 
 
 



66. Realizar concurso público 
Contrataremos novos profissionais para a Prefeitura com a realização de 
concurso público, a fim de ampliar o quadro de servidores municipais, de 
acordo com a necessidade de cada área. 
 
67. Atualizar e reorganizar o organograma e a estrutura regimental de 
toda a Prefeitura 
Em conjunto com as Secretarias Municipais de Governo, de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, bem como a Procuradoria Geral do Município, 
desenvolveremos uma proposta para realinhamento do organograma e 
estrutura regimental da Prefeitura, considerando a expansão das unidades e 
evolução tecnológica, com o objetivo de otimizar tempo e recursos. A reforma 
terá por objetivo descentralizar a administração pública por regiões 
administrativas. 
 
68. Disponibilizar pontos de internet gratuita 
Acesso individual do cidadão a internet em locais públicos como praças, 
parques, terminais de transporte coletivo, ginásios esportivos, bibliotecas, entre 
outros. 
 
69. Implantar controle de acesso e ponto eletrônico para o funcionalismo 
público 
Atendendo a recomendação do Ministério Público, será realizada a implantação 
de controle de acesso nas dependências da prefeitura e também o ponto 
eletrônico para o funcionalismo público. 
 
70. Infraestrutura de comunicação sem fio e de fibra óptica 
Viabilizar a instalação de torres de transmissão de telefonia e internet na área 

rural. 

71. Modernização e ampliação do parque de máquinas e veículos da 

Prefeitura 

A Prefeitura modernizará e ampliará toda a sua frota veicular e de máquinas 

através do gerenciamento centralizado da Garagem Central. 

72. Implantar Central de Gerenciamento de Veículos 
A implantação de uma central de gerenciamento de veículos com sistema de 
rastreamento veicular visa o aumento da eficácia quanto o uso da frota de 
veículos a serviço da administração pública e a diminuição dos gastos, com 
transparência, agilidade no acesso às informações, sistematizando e 
controlando o processo de utilização de todos os veículos. Através de um 
controle mais eficaz, é possível ainda aumentar a vida útil dos veículos, 
preservando-os através do controle de dirigibilidade de cada condutor, podendo 
intervir em caso de mau uso e promovendo a educação para a direção segura 
e defensiva. 
 



HABITAÇÃO 
 
73. Avaliar e corrigir distorções referente a distribuição de moradia nos 
empreendimentos habitacionais 
Viabilizar a implantação de novos unidades habitacionais de interesse social, 
bem como possibilitar a destinação de lotes urbanizados, para as famílias 
cadastradas na Secretaria Municipal de Habitação, buscando parceria com os 
governos Estadual e Federal. 
 
74. Implementar o Programa de Regularização Fundiária 
O programa em parceria com o Tribunal de Justiça de Alagoas visa 
regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, 
de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da propriedade urbana, o direito ao meio ambiente equilibrado 
e o exercício da cidadania. 
 
75. Viabilizar a melhoria das condições de habitabilidade de moradias 
O programa consiste em possibilitar a aquisição de materiais de construção 
destinados à reforma, ampliação ou à conclusão de unidade habitacional, de 
forma a garantir as condições de habitabilidade, sustentabilidade, salubridade, 
segurança e dignidade da moradia, para famílias de baixa renda, proprietárias 
ou possuidoras de imóveis residenciais em áreas regularizadas ou passíveis de 
regularização. 
 
76. Realizar recadastramento populacional 
A Prefeitura realizará recadastramento de toda população objetivando 
atualização dos dados sociais. 



MEIO AMBIENTE 
 

77. Manter e construir novas praças e áreas de lazer 
Os espaços ociosos do Município serão transformados em novas praças e 
áreas destinadas ao lazer das famílias. 
 
78. Ampliar o plantio de árvores e flores no Município 
Ampliaremos o plantio de árvores e flores nas principais ruas, canteiros e 
praças da cidade, pois além de tornar a cidade mais bonita, esta ação 
promoverá uma melhoria significativa na qualidade de vida da população. 
 
79. Intensificar as ações de monitoramento e fiscalização do meio 
ambiente 
Intensificaremos as ações de fiscalização e monitoramento de pessoas e 
empresas que causam desmatamento, queimadas, poluição de rios, descarte 
irregular de lixo, entre outros agravantes ao meio ambiente. 
 
80. Instituir a coleta seletiva de lixo nas áreas urbana e rural do Município 
A Prefeitura irá incentivar a população para o hábito de separar o lixo 
reciclável. 
 
81. Fortalecer o Programa Bairro Sustentável 
O programa será intensificado com o objetivo de implementar nos bairros, com 
o auxílio da população, melhorias no paisagismo e em todos os aspectos 
ambientais e urbanísticos, inclusive apoio a instalação hortas comunitárias. 
 
82. Incentivar os proprietários de áreas rurais na manutenção de 
nascentes e reservas de mata nativa 
Criaremos mecanismos para incentivar os proprietários de áreas que possuam 
nascentes e/ou mata nativa, a preservar a biodiversidade, o solo, os recursos 
hídricos e a integridade do sistema climático, para o bem estar das gerações 
presentes e futuras. 
 

83. Criação do Programa Guarda Responsável 
Com o intuito de sensibilizar a população quanto ao compromisso que se deve 
ter ao cuidar dos animais de estimação, a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente implantará o Programa Guarda Responsável, visando realizar a 
castração de cães e gatos e ampliar o atendimento das denúncias de maus 
tratos. O Município manterá um Centro de Zoonoses. 
 
84. Ampliar a educação ambiental para os alunos 
A educação ambiental é um projeto que além de causar a redução no impacto 
ambiental, irá gerar um benefício imensurável para os nossos alunos a médio e 
longo prazo. 
 
85. Apoiar as cooperativas e associações de coletores de recicláveis 
A Prefeitura apoiará os coletores de recicláveis por meio de espaço físico, 
promovendo treinamento aos associados, distribuindo equipamentos 
necessários e auxiliando-os nas cooperativas e associações. 



 
 
86. Criar o Programa de Logística Reversa 
A Prefeitura criará um programa de coleta seletiva específica para resíduos de 
forte impacto ambiental, como óleos, embalagens de agrotóxico, lâmpadas 
fluorescentes, baterias de telefones celulares, etc, com o intuito de evitar a 
contaminação do solo e contribuir para a preservação do meio ambiente. 
 
87. Licenciamentos através do Sistema de Inspeção Municipal e Sistema 
de Licenciamento Ambiental Municipal 
Através do SIM tem-se o fortalecimento do foco no controle da qualidade 
higiênico-sanitária, aumentando a segurança dos alimentos comercializados. O 
Sistema Municipal de Inspeção é também um instrumento facilitador para os 
consumidores que queiram valorizar os produtos de origem local, sem risco à 
saúde e ao meio ambiente e que tenham origem na agricultura familiar. Por 
outro aspecto a descentralização do serviço fortalece a economia dos 
municípios, abrindo espaço para a integração entre os mesmos, incentivando o 
desenvolvimento local e dos territórios. Isso poderá promover a implantação de 
novas unidades agroindústrias e, em consequência, a circulação de maior 
volume de dinheiro no comércio local, aumentando, também, a arrecadação de 
tributos nos municípios. 
Para o exercício da atribuição de licenciamento ambiental é necessário que o 
Município possua no mínimo: (i) Órgão Ambiental Capacitado, entendido como 
aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, devidamente habilitados 
e em número compatível com a demanda das funções administrativas de 
licenciamento e fiscalização ambiental de competência do município, (ii) 
Conselho de Meio Ambiente e se (iii) manifeste formalmente. O licenciamento 
obtido junto ao Município decerto agilizará empreendimentos, bem como 
promoverá a maior efetividade na fiscalização do meio ambiente, evitando 
possíveis degradações. 
 
88. Redução do custo de manutenção de áreas verdes 
A Prefeitura reduzirá o custo com a manutenção de parques, áreas de lazer, 
vias públicas, entre outros criando uma parceria público-privada, entre as 
empresas sediadas em Penedo as quais ficarão responsáveis pela 
manutenção das áreas verdes. 



OBRAS 
 
89. Realizar pavimentação definitiva, manutenção asfáltica e melhorias 
nas vias urbanas e rurais 
Realizaremos melhorias nas ruas das áreas urbana e rural, com obras de 
drenagem, construção, recuperação e manutenção de pavimento, anti-pó e 
paralelepípedo, para aprimorar as condições de fluxo de veículos. 
 
90. Ampliar e manter o sistema de iluminação pública 
Para proporcionar maior segurança nas vias do Município, ampliaremos a rede 
de atendimento e substituiremos as lâmpadas atuais por lâmpadas mais 
eficientes, visando a economia de energia. No Centro Histórico e avenidas 
principais a Prefeitura vai dar continuidade aos projetos de cabeamento 
subterrâneo das redes elétrica, telefonia e internet. 
 
91. Construir e revitalizar calçadas e passeios 
A Prefeitura investirá na padronização e melhoria das calçadas e passeios, 
com a finalidade de garantir o acesso das pessoas, priorizando àquelas com 
necessidades especiais ou com mobilidade reduzida. A Prefeitura 
regulamentará a padronização do material utilizado nas calçadas. 
 
92. Implantar um Sistema de Gestão de Obras Públicas 
A Prefeitura implantará um sistema informatizado para a gestão de obras 
públicas (obras georeferenciadas no mapa da cidade com informações que 
possam ser visualizadas em tempo real com um clique) – planejamento, 
cadastro, gestão, acompanhamento e controle das obras no município. 
 
93. Instalar uma Usina de Asfalto 
A Prefeitura instalará uma usina de asfalto própria que irá operar de forma a 
reduzir custos, ao mesmo tempo melhorando a qualidade do asfalto e 
diminuindo o tempo de reparo nas ruas. 
 
94. Realizar Obras de Macrodrenagem 
Serão realizadas obras de drenagem de aguas pluviais no entorno do Jatobá, 
Ulisses Batinga,Campos Teixeira, Conjunto Ouro Verde, Litoral e Cacimbinhas. 
 
95. Urbanizar e revitalizar a Orla Fluvial e a Prainha 
Com o intuito de melhor aproveitamento do potencial turístico na cidade, toda a 
orla fluvial será urbanizada e revitalizada. A urbanização contará dentre outros 
aspectos com a construção de terminal de passageiros e ancoradouro flutuante 
para as embarcações, atracadouro coberto para canoas, pontes flutuantes de 
acesso a prainha, barracas padronizadas, sistema de tratamento de efluentes; 
locais de banho sinalizados; iluminação e delimitação com boias das áreas de 
banho e praia, sanitários públicos, pontos de vendas para artesanato, 
estacionamento. 
 
96. Construir e Recuperar as praças de esporte 
Serão construídas novas praças de esporte nos bairros e recuperadas as 
praças do Raimundinho, Oiteiro e Tabuleiro dos Negros. 
 
 
97. Construir os Portais da entrada da cidade 
Serão construídos 02 portais nas entradas da cidade constituídos de duas 
torres em pedra sob a forma de fortificação colonial que em suas bases 
servirão de ponto de informações turísticas. 



SAÚDE 
 
98. Criar o Plano Diretor de Saúde 
Criaremos um plano estratégico específico para a área de saúde, construído 
em conjunto com os conselhos locais, conselho municipal de saúde, ministério 
público e comissão de saúde da Câmara Municipal, visando melhorar e 
direcionar as ações da saúde. 
 
99. Criar o Plano Operativo e o Plano de Gestão da Saúde 
Com a implantação do Plano Diretor de Saúde, viabilizaremos os planos 
Operativo e de Gestão, os quais serão instrumentos que definirão as ações, 
serviços, atividades, metas quantitativas e qualitativas e os indicadores que 
nortearão os serviços de saúde prestados pelo Município. 
 
100. Construir e reformar as unidades de saúde 
A Prefeitura irá construir, reformar, ampliar ou equipar as atuais unidades de 
saúde do Município, de acordo com o estudo a ser realizado no Plano Diretor 
de Saúde, proporcionando à população um atendimento ágil e eficaz. 
 
101. Ampliar os serviços e procedimentos de odontologia 
Conforme o estudo a ser realizado no Plano Diretor de Saúde, ampliaremos os 
serviços, horários e agendamento dos procedimentos, visando agilizar os 
atendimentos odontológicos. 
 
102. Fortalecer as ações na área de saúde mental 
Reestruturaremos a rede de atendimento à saúde mental, criaremos o 
Conselho Municipal Antidrogas e ampliaremos as ações do CAPS, mediante 
estudo a ser realizado no Plano Diretor de Saúde. 
 
103. Implantar ações na área de saúde do trabalhador 
Serão intensificadas as ações voltadas para a saúde do trabalhador, tanto da 
área pública quanto da área privada, com o objetivo de prevenir e diminuir 
riscos e doenças relacionadas ao ambiente de trabalho, através de medidas 
como fiscalização e promoção de eventos técnicos. 
 
104. Criar o Saúde On-Line 
Implantaremos ferramentas tecnológicas para facilitar o acesso dos usuários do 
SUS do Município às informações referentes aos procedimentos disponíveis 
em todas as unidades de saúde. 
 
 
105. Implantar sistema de comunicação via SMS (mensagem de celular) 
Com o objetivo de proporcionar maior comodidade aos usuários de rede 
municipal de saúde, implantaremos um sistema de comunicação via SMS, 
possibilitando aos pacientes que possuam o Cartão de Saúde, o agendamento 
de consultas, verificação de resultados de exames e demais serviços. 
 
 
 
 
 



106. Implementar o Programa Nascer em Penedo 
Visando a redução e detecção precoce de riscos materno-fetais, 
fortaleceremos o Programa Nascer em Penedo, o qual tem por objetivo reduzir 
a mortalidade infantil e garantir às mães o direito a uma assistência pré-natal e 
pós-parto de qualidade, principalmente para adolescentes. 
 
107. Implantar o Núcleo de Formação em Serviços de Saúde 
A atual Escola de Governo da Procuradoria Geral, voltada à qualificação e 
aprimoramento profissional ofertará aos servidores da Secretaria Municipal de 
Saúde cursos, workshops, oficinas e palestras. 
 
108. Criar o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos funcionários da 
Secretaria Municipal de Saúde 
Devido às peculiaridades existentes nas funções desempenhadas dentro de 
cada área da saúde, criaremos um plano de cargos, carreiras e vencimentos 
específico para atender os servidores da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
109. Intensificar as ações de fiscalização da Vigilância Sanitária 
Ampliaremos as atividades de orientação e fiscalização do cumprimento de 
normas sanitárias por estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais e 
de prestação de serviços, públicos e particulares, com o intuito de desenvolver 
um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir os riscos à 
saúde. 
 
110. Criar o Sistema Bate e Volta Saúde 
Visando melhorar o acesso aos serviços básicos de saúde os postos de saúde 
cuja área de cobertura seja superior a 03 Km e atinja povoados será 
implantado um sistema de transporte para a Unidade Básica de Saúde que fará 
a transporte de ida e retorno a referida unidade, mediante agendamento do 
ACS ou do responsável presente no local de coleta do paciente. 



SEGURANÇA 
 

111. Aumentar o efetivo da Guarda Patrimonial 
Para realizar policiamento preventivo, proteger bens e instalações públicas, 
bem como auxiliar no controle do trânsito, serão contratados novos guardas 
municipais, os quais promoverão a segurança e o bem-estar da população. 
 
112. Ampliar o número de câmeras de monitoramento de segurança 
Com o objetivo de ampliar o número de equipamentos de monitoramento e 
aumentar a segurança do cidadão penedense, a Guarda Patrimonial investirá 
na aquisição de novas câmeras a serem instaladas em pontos estratégicos da 
cidade. 
 
113. Adquirir novas viaturas e equipamentos 
Para fortalecer o patrulhamento das regiões urbana e rural, serão adquiridos 
veículos modernos e equipados, visando atender melhor a população na área 
da segurança pública. 
 
108. Criar a Patrulha Comunitária 
A Patrulha Comunitária apoiará as ações de patrulhamento ostensivo no 
combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e equipamentos 
públicos. 
 
113. Fortalecer a parceria com a Polícia Militar 
Visando ampliar o policiamento comunitário nas áreas urbana e rural do 
Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com a Polícia Militar, 
garantindo mais segurança para a população. 
 
115. Implantar o monitoramento eletrônico de prédios públicos 
Sempre quando possível os postos de agentes de segurança terceirizados 
deverão ser substituídos pelo monitoramento através de câmeras e alarme. 
 
116. Descentralizar a guarda municipal através de bases móveis 
A Prefeitura irá disponibilizar bases móveis (veículos adaptados) que possam 
ser utilizados nos bairros e na zona rural. As bases móveis contribuirão na 
agilidade do atendimento das ocorrências, promovendo o policiamento 
comunitário. 



TRABALHO E EMPREGO 
 

117. Intensificar a formalização e a capacitação dos empreendedores, 
incentivando a abertura de micro e pequenas empresas. 
Visando a qualificação de micro e pequenos empreendedores, além de 
consultoria e acompanhamento do seu negócio, serão ampliadas as 
capacitações para incentivar e aprimorar os futuros empresários do Município. 
 
118. Oferecer cursos de qualificação profissional 
Disponibilizaremos, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e 
Economia Solidária, cursos profissionalizantes gratuitos aos trabalhadores que 
buscam qualificação e aperfeiçoamento, para a sua inserção no mercado de 
trabalho. 
 
119. Garantir a ocupação profissional de pessoas com necessidades 
especiais 
Oportunizaremos a inserção de pessoas com necessidades especiais no 
mercado de trabalho, por meio da sensibilização dos empresários na 
disponibilidade de vagas de emprego e também com o acompanhamento a 
estas pessoas no seu período de adaptação. 
. 
120. Oportunizar a oferta de emprego das empresas situadas no 
Município 
A Prefeitura irá incentivar às empresas do Município a disponibilizarem suas 
vagas e a contratarem pessoas que buscam uma colocação no mercado de 
trabalho, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social. 
 
121. Criar um Hotsite e um Aplicativo Mobile 
A Prefeitura irá disponibilizar um hotsite e um aplicativo para uso em celulares, 
onde as empresas possam cadastrar suas vagas oferecendo postos de 
trabalho. No mesmo hotsite ainda deverá ser permitido que os candidatos 
cadastrem seus currículos. 
 
122. Criar o Projeto Impulsiona Penedo 
A Prefeitura implementará um Projeto que oferecerá gratuitamente à juventude 
penedense os meios tecnológicos necessários para a produção de conteúdo 
audio-visual para a Internet, infoprodutos como e-books, vídeo-aulas, serviços 
digitais e jogos eletrônicos. 
 
 
123. Implantar o Incubadoras de Pequenas Empresas 
Implantaremos incubadoras de pequenas empresas em especial com 
reaproveitamento de estruturas físicas abandonadas ou ociosas. 



TRANSPORTES E TRÂNSITO 
 

124. Implantar novos pontos de ônibus 
Serão disponibilizados para a população novos pontos de ônibus com 
cobertura e placas indicativas sobre linhas, horários e itinerários, os quais 
trarão uma condição mais segura e confortável para aqueles que utilizam o 
transporte público. 
 
125. Investir em melhorias no sistema de transporte público 
Investiremos na ampliação dos horários e linhas e na melhoria nos itinerários, 
na modernização e padronização dos ônibus, beneficiando os usuários do 
transporte coletivo. 
 
126. Implementar estacionamento regulamentado na região central da 
cidade  
Será implantado o sistema de estacionamento rotativo nas ruas próximas as 
áreas comerciais, regulamentando os horários, as vagas destinadas a idosos e 
pessoas com necessidades especiais e os locais de carga e descarga no 
centro da cidade. 
 
127. Implantar a Zona Central de Tráfego para controle de acesso de 
veículos pesados (caminhões) 
A implantação de uma Zona Central de Tráfego deverá restringir e 
regulamentar o acesso/parada e estacionamento de caminhões na área central 
da cidade, melhorando o fluxo de veículos e garantindo o abastecimento do 
centro comercial através de pontos de carga e descarga. 
 
128. Oferecer cursos de capacitação aos taxistas e rastreamento da frota 
A Prefeitura oferecerá cursos e palestras para os taxistas, visando auxiliares 
esses profissionais a aprimorar o seu serviço e melhorar o atendimento aos 
passageiros. A SMTT disponibilizará sistema de rastreamento veicular da frota 
de taxis. 
 
129. Implantar melhorias no trânsito para a segurança dos pedestres 
Com o intuito de reduzir a velocidade, evitar acidentes e aumentar a segurança 
dos pedestres, serão implantados, quando necessário, semáforos, lombadas, 
rotatórias, travessias elevadas, sinalização, entre outras alternativas, nas ruas 
do Município. 
 

130. Pagamentos de passagens de Transporte Coletivo 
A SMTT vai buscar melhorar as alternativas de acesso aos passageiros do 
transporte coletivo, inicialmente propondo a implantação do sistema de 
pagamento por cartão. 
 
131. Trânsito e Vida 
Desenvolver ações e programas que visem reduzir o número de acidentes de 
trânsito no perímetro urbano, impactando principalmente na redução de 
vítimas. Ações de fiscalização, de melhorias de sinalização e de redução de 
velocidade em vias urbanas, são algumas das ações que devem ser 
desenvolvidas. 
 
 



 
132. Instituir o serviço de guincho, guarda e depósito de veículos 
automotores envolvidos em sinistros e infrações previstas na legislação 
de trânsito 
Tal providência permitirá o complemento das ações desenvolvidas pelos 
Agentes de Trânsito da SMTT e CPRV-PM, no âmbito das suas competências, 
garantindo desta forma completa prestação e serviço à comunidade. 
 


