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- Criar programa para ampliar a divulgação do “Destino 
Penedo” com divulgação nas mídias digitais e tradicionais;

- Construção do Terminal Fluvial Turístico.

- Incentivar o turismo de eventos e negócios com utilização 
do Centro de Convenções e demais equipamentos dis-
poníveis no Centro Histórico. 

- Implantação do Ponto de Informações Turísticas;

- Disponibilização de área em pontos turísticos para venda de 
produtos locais.

- Implantar aplicativo de roteiros turísticos. 

- Incentivar o turismo religioso e cultural.

- Criar materiais gráficos e virtuais para auxiliar o turista.

- Fomentar parcerias entre a iniciativa pública e privada.

- Fortalecer e ampliar a divulgação do calendário anual de 
eventos.

- Apoiar o Conselho Municipal de Turismo: capacitar os con-
selheiros, incentivar a participação em eventos de turismo, 
apoiar as iniciativas dos conselheiros;

TURISMO
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- Captar novos empreendimentos das áreas de indústria, comer-
cio, serviços e energia renovável.

- Fortalecimento do turismo para movimentar economia local.

- Ampliar a política de incentivo municipal para atração de 
novos empreendimentos e manutenção dos já existentes.

- Fortalecer o empreendedorismo por meio de capacitação de 
gestão de negócios e acesso ao crédito.

- Apoiar e fortalecer as micros e pequenas empresas.

- Implantar cursos profissionalizantes que atendam a demanda 
local.

- Apoiar o fortalecimento das associações e cooperativas.

- Promover rodadas de negócios entre o mercado prospectado 
e as entidades representativas mapeadas, como instrumento de 
abertura de novos mercados e para facilitar a comercialização 
entre os produtores e varejistas.

- Criar Casa do Empreendedor.

- Ampliar as compras governamentais das micro e pequenas em 
até 25% do volume de compras da prefeitura visando estimular 
a economia local e a geração de empregos.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
EMPREENDEDORISMOS, EMPREGO
E RENDA
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- Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades 
especiais no mercado de trabalho público e privada.

- Capacitação profissional e recolocação no mercado de tra-
balho para mulheres vítimas de violência doméstica e jovens 
em situação de vulnerabilidade.

- Identificar e desenvolver as potencialidades que sirvam para a 
Geração de renda das pessoas idosas, considerando que há 
Significativa dependência da aposentadoria ou do BPC.
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- Ampliar programa de pavimentação da malha viária de Penedo, 
com serviços de pavimentação, reconstrução e manutenção das 
ruas e avenidas, garantindo mais segurança à toda população. 

- Ampliar iluminação em LED no município.

- Ampliar programa de Esgotamento Sanitário para fomentar a 
implantação de sistemas de coleta, tratamento e destino final de 
esgotos sanitários visando o controle de doenças e outros agra-
vos, assim como contribuir para a redução da morbimortalidade 
provocada por doenças de veiculação hídrica e para o aumento 
da expectativa de vida e da melhoria na qualidade de vida da 
população;

- Construir novas praças, além de garantir a manutenção e recu-
peração das existentes;

- Garantir a viabilização e conclusão dos projetos: 
• Revitalização da Rua do Banheiro;
• Urbanização da Prainha do São Francisco;
• Construção do Terminal Fluvial Turístico;
• Conclusão da infraestrutura do Distrito Industrial Roberto 
Peixoto;
• Restauração do prédio da Associação Comercial de Penedo;
• Requalificação e urbanização da Avenida Getúlio Vargas;
• Construção da Avenida São Francisco.

INFRAESTRUTURA
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- Programa de criação de vagas em creches existentes e con-
strução de novas creches, de forma a dar oportunidade aos pais 
que não podem trabalhar por não ter onde deixar seus filhos irem 
em busca de oportunidades de trabalho;

-Implantar atividades extracurriculares que valorizem a cultura, 
música e atividades esportivas; 

- Dar continuidade a qualidade do transporte escolar;

- Dar continuidade a qualidade da merenda escolar;

- Ampliar os índices de compra da merenda na agricultura familiar;

- Ampliar os índices de redução a evasão escolar;

- Criar programa preparatório para o ingresso dos alunos no IFAL;

- Fortalecer as ações de formação continuada dos profissionais da 
rede municipal de ensino;

- Investir na infraestrutura das instituições para ampliar as vagas 
ofertadas;

- Ampliar as vagas para alunos do maternal a partir dois anos na 
zona urbana e rural;

- Dar continuidade a melhoria dos índices de aprendizagem;

-Implantar Laboratório Central de Aprendizagem e Pesquisa;

-Implantar laboratório de informática nas unidades escolares;

EDUCAÇÃO
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- Valorizar as atividades esportivas, incentivando os jogos esco-
lares (jogos da primavera);

- Criar programa municipal para a realização de exames oftal-
mológicos e fornecimento gratuito de óculos para os alunos da 
rede de ensino;

- Ampliar o número de salas de recursos multifulcionais nas uni-
dades educacionais para atendimentos aos alunos e alunas por-
tadores de necessidades especiais;

- Ampliar o número de matrículas ofertadas, em especial da ed-
ucação de jovens e adultos – EJA;

- Valorizar os profissionais da educação, com análise e revisão 
dos planos de cargos e salários;
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- Ampliar oferta de serviços de média complexidade no município 
para evitar a locomoção de usuários para outros municípios;

- Ampliar a abrangência/cobertura de usuários ao Programa Re-
denção;

- Identificar os vazios assistenciais para promover acesso universal 
e igualitário, segundo Políticas Públicas de Saúde;

- Implantar/Ampliar/Habilitar Leitos de UTI na Santa Casa de Mi-
sericórdia de Penedo - SCMP; 

- Implantar Serviço de Terapia Renal Substitutiva (TRS) em parce-
ria com a SCMP;

- Expandir o programa Saúde Bucal Noturno em 10 equipes e am-
pliar o programa saúde bucal na sua casa;

- Implantar projeto de adequação de horário de Estratégia Saúde 
da Família - ESF, para atender usuários Trabalhadores que não 
têm disponibilidade durante o horário “normal” das Unidades 
Básicas de Saúde - UBS;

- Promover melhor estrutura do Centro de Atenção Psicosocial - 
CAPS;

- Adequação da estrutura dos Anexos das UBS nos padrões do 
Ministério da Saúde;

- Desenvolver projeto para adoção de práticas de vida saudáveis, 
com vistas a redução de óbitos prematuros (30 a 69 anos) pelo 
conjunto das quatro principais doenças crônicas não trans-

SAÚDE
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missíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e 
doenças respiratórias crônicas);

- Redução da mortalidade infantil;

- Ampliar o número de Agentes Comunitários de Saúde;

- Assegurar educação permanente em Saúde nas diversas áreas do 
conhecimento em saúde, priorizando a Política Nacional de Human-
ização;

- Investir cada dia mais na informatização e integração de toda Rede 
de Atendimento à Saúde;

- Estruturar o laboratório de endemias e ampliar o laboratório mu-
nicipal; 

- Apoiar o Conselho Municipal de Saúde: capacitar os conselheiros, 
incentivar a participação em eventos de saúde pública, apoiar as 
iniciativas dos conselheiros;

- Rever junto ao Estado a lista de medicamentos de alto custo e me-
dicamentos excepcionais;

- Implantar  Plano de Cargos e Carreiras - PCCV;

- Fortalecer o vínculo com as entidades filantrópicas que trabalham 
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- Criar a Copa Municipal masculina e feminina de Futebol, Fute-
bol de Salão e outros esportes;

- Construir e reformar espaços esportivos (pista de skate, fute-
bol, quadras poliesportivas e outros esportes) em várias regiões 
do município;

- Abertura de novas academias comunitárias em praças e orlas;

- Incentivar atividades esportivas e recreativas que favoreçam à 
prevenção aos Agravos de saúde, nos territórios com maior 
prevalência de pessoas Idosas;

- Incentivar a utilização da APA da Marituba e o Rio São Francis-
co para integrar natureza e esporte;

 - Criar programas de incentivo a práticas de diversas modali-
dades esportivas no Complexo Esportivo Dr. Alcides  Andrade;

- Incentivar a formação profissional de atletas através dos clubes 
tradicionais do município.

ESPORTE
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- Abrir casa de acolhimento para mulher vítima de violência 
doméstica e seus filhos.

- Disponibilizar equipe técnica com Assistente Social, Psicóloga e 
Advogada para dar acompanhamento e encaminhamento dos 
casos de mulheres vítimas de violência doméstica. 

- Manter a gestão municipal sempre próxima às famílias em 
condições de risco e vulnerabilidade social, identificando as ne-
cessidades que demandam soluções mais ágeis.

- Ampliar a presença da gestão nos territórios socialmente mais 
vulneráveis.

- Criar programa que garanta espaço de atenção e Assistência 
Social às Pessoas em Situação de Rua, garantindo higiene (banho, 
saúde bucal) e alimentação (Café e Jantar) aos que estão em situ-
ação de maior risco social.

- Construção de Restaurante Popular.

- Ampliar o programa Morar Melhor.

- Ampliar parcerias com o Governo Estadual e Federal.

- Fortalecer o combate ao trabalho infantil.

- Ampliar campanhas para prevenir a violência.

- Apoiar a comunidade LGBTQI+ vítimas de violência, ofertando 
acolhimento, serviços sociais, apoio psicológi- co e promovendo 
ações itinerantes de combate ao preconceito;

- Criar rede de engajamento dos movimentos e coletivos negros 
para auxiliar na formulação de políticas públicas voltadas à comuni-
dade negra e ampliar a abrangência de todas as ações planejadas e 
realizadas;realizadas;

ASSISTÊNCIA SOCIAL/
HABITAÇÃO
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- Ampliar as ações de apoio à agricultura familiar.

- Criar programa de desenvolvimento da agricultura e pesca nos 
povoados.

- Fomentar a realização das feiras da agricultura familiar.

- Ofertar capacitação, assistência técnica, e toda logística 
necessária aos agricultores, visando a geração de emprego, 
renda e desenvolvimento sustentável do setor.

- Realizar doação periódica de alevinos para os pequenos pisci-
cultores.

- Realizar doação periódica de sementes de qualidade para for-
talecer a agricultura família no município e seus povoados.

- Ampliar as ações do PNAE(Programa Nacional de Alimentação 
Escolar) e PAA (Programa de aquisição de Alimentos), afim de 
fortalecer os produtores locais na aquisição de alimento.

- Ampliar o acesso aos serviços de crédito rural para pequenos 
agricultores através do AGROAMIGO do PRONAF-B.

AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO
DOS POVOADOS
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- Manter a melhoria contínua dos mercados públicos municipais 
e feiras.
 
- Manutenção constante de todas as estradas de acesso aos 
povoados para tráfego e escoamento de produção.

- Implantação e manutenção de áreas de lazer e convivência 
nos povoados.

- Apoio a prática de esportes nos povoados, recuperando os 
campos existentes e construindo novos onde não existe.

- Construir 7 ginásios cobertos nos maiores povoados do mu-
nicípio. 

- Ampliação da rede de Iluminação nos povoados.

- Melhorar abastecimento de água nos povoados.
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- Fortalecer o Conselho Municipal da Cultura;

- Fomentar a cultura na zona rural com a ampliação da Caravana 
da Cultura;

- Ampliar as agendas do Calendário de Eventos Culturais e Tradi-
cionais;

- Fortalecer e ampliar as ações da festa do Bom Jesus dos Naveg-
antes;

- Reforma do prédio da Sociedade Musical Penedense;

- Democratização do uso do Teatro 7 de Setembro;

- Facilitar a legalização dos artistas locais;

- Articular uma rede de cultura e arte com a criação de novos es-
paços culturais nos bairros e fomentar a produção e o consumo de 
bens culturais em toda a cidade;

- Estimular as manifestações espontâneas dos cidadãos nos es-
paços públicos, em parceria com a sociedade, e trabalhar para que 
elas se consolidem e sejam incorporadas ao patrimônio cultural da 
cidade. 

- Criar ações culturais que tragam sentidos de pertencimento, 
preservação das Tradições e entretenimento para as pessoas 
idosas;

- Preservar fachadas e estimular o uso de imóveis com característi-
cas arquitetônicas e históricas por meio de incentivos urbanísticos 
e tributários;

CULTURA
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- Criar um programa de Segurança do Patrimônio Histórico Mu-
nicipal, com instalação de câmeras de monitoramento.

- Criar o sistema municipal de vídeo monitoramento, integrando 
sistemas já existentes públicos e privados, e ampliando para as 
áreas definidas em comum acordo com comunidade priorizando 
os pontos de maior insegurança nos bairros.

- Destinar parte do mobiliário urbano à divulgação de temas rela-
cionada à cultura da paz e de segurança pública.

- Ampliar atuação da Guarda Civil Municipal.

- Dotar os guardas municipais com equipamentos e tecnologia 
modernos e eficientes.

- Engajar os Conselhos Tutelares nas ações preventivas de segu-
rança envolvendo crianças e adolescentes.

SEGURANÇA
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- Implantar sistema eletrônico de tramitação e disponibilização 
de informações no âmbito dos processo administrativo do mu-
nicípio.

- Criar plataforma online com disponibilização dos serviços do 
município.

- Ampliar a transparência pública, proporcionando melhorias 
das ferramentas e investido na qualidade das informações 
prestadas.

- Investir na modernização das ferramentas de controle interno.

- Realizar concurso público para áreas estratégicas do mu-
nicípio.

- Implantação de protocolo central e online no âmbito de todas 
as repartições.

- Praticar uma gestão democrática, participativa e transparente 
com a valorização dos servidores públicos.

- Aprimorar os canais de interlocução com a população sobre a 
locação de recursos públicos no orçamento do município.

- Implantar o programa de modernização admirativa para 
otimização na aplicação dos recursos públicos.

-  Ampliar e virtualizar os serviços públicos com vistas à melho-
ria da infraestrutura, acesso e funcionamento dos mesmos.

- Captar recursos externos para novos investimentos através de 
parcerias com organismos internacionais e/ou nacionais.

GESTÃO PÚBLICA, ECONÔMICA E
FINANCEIRA
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- Criar programa para aumentar a arborização da cidade com o 
plantio de 200 mil mudas, contribuindo assim com mais ar puro, 
menos poluição, menos calor e mais bem-estar para a população;

- Melhorar o serviço de coleta de lixo com aumento de efetivo e 
equipamentos; 

- Continuar com a destinação correta dos resíduos sólidos pro-
duzidos no município;

- Execução do Plano de recuperação de Área Degradada - PRAD 
do antigo lixão de Penedo;

- Ampliar a Coleta Seletiva no Município;

- Implantar Educação Ambiental nas Escolas Municipais;

- Continuar e ampliar o Projeto das Fossas Agroecológicas em 
Penedo;

- Integrar IFAL, UFAL e prefeitura para ações na APA da Marituba;

- Fomentar a inserção dos profissionais formados na área de meio 
ambiente no município (Biologia, Engenharia de Pesca, Turismo, 
Meio Ambiente);

- Inclusão e fomento na cultura do meio ambiente no Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto SAAE;

- Continuidade das ações da Semana de Meio Ambiente no  
calendário do município;

- Recuperar nascentes;

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
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- Fomentar a criação de Unidades de Conservação – UC no mu-
nicípio;

- Fortalecer o Sistema municipal de Meio Ambiente (Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, fundo munici-
pal de meio ambiente e outros);

- Ativar o Conselho Municipal de Meio Ambiente;

- Avançar com a cobertura vegetal nas Áreas de Preservação 
Permanente (APP's) do município;

- Arborizar praças do município com arvores nativas e elaborar 
guia de normas técnicas para realização de podas; 

- Executar Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB;
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