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MUNICÍPIO  DE  PORTO CALVO 

ESTADO  DE  ALAGOAS 
 
 

PLANO DE GOVERNO DA CANDIDATURA 
“JEFFERSON RODRIGUES & HENRIQUE LIMA” 

 

ELEIÇÕES 2020 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

   Construído participativamente de modo a expressar o 

pulsar dar ruas e revelar o clamor popular, o Plano de Governo da 

candidatura “JEFFERSON RODRIGUES & HENRIQUE LIMA”, relega as 

intervenções planificadas por intender ser a população o canal mais 

legítimo de definir ações do poder público.    
 

   Em busca de alcançar os mais expressivos resultados e o 

melhor ordenamento das demandas e expectativas da sociedade 

portocalvense, foi realizado um workshop, utilizando-se avançada 

metodologia de Planejamento de Projetos Orientados por Objetivos – 

ZOPP, sendo sua consistência baseada no processo de interatividade, 

estimulando o envolvimento de todos os participantes, que com 

técnicas adequadas de indução, levou a formulação de resultados com 
margem reduzidas de inconsistências. 
 

   Dessa forma, um grupo de pessoas representativas dos 

diversos setores e seguimentos da sociedade local, reuniram-se em 

regime de imersão durante 2 (dois) dias nas instalações da sede do 

PTB em Porto Calvo - AL. Em decorrência e num predominante clima 

de conjugação de comprometimento com a cidadania, técnica, crença 
política, esperança e desejo de mudanças, foi então elaborado o 

presente Plano de Governo, nele contendo uma gama de indicativos 

voltados a dá rumo a futura gestão municipal, cabendo ressaltar sua 

versatilidade na adesão de propostas que venham se aproximar ao 

máximo das reais necessidades da população de Porto Calvo. 
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MUNICÍPIO  DE  PORTO CALVO 

ESTADO  DE  ALAGOAS 
 

 

PREMISSA  
 

1 – Gestão Democrática: Pautada na permanente mobilização da 

sociedade civil organizada e em geral, no estímulo a criação de 

conselhos e formação de fóruns permanentes, visando 

participativamente acolher críticas e sugestões voltadas a elaboração, 
execução, acompanhamento e avaliação das principais políticas 

públicas. 

 

2 – Administração Pública Transparente, Meritocrata e 

Eficiente: Alinhada a excelência da gestão, valendo-se de recursos 

humanos qualificados nos níveis técnico-administrativo, operacional e 

estratégico, com foco em resultados, com a compreensão de ter a 

população como cliente, compromisso em atender os anseios da 

sociedade. 

 

3 – Gestão Inovadora, Participativa e Inclusiva: Voltada a 

integração da gestão Pública a sociedade portocalvense em seus vários 

setores econômicos, sociais, culturais, segmentos institucionais, 
movimentos organizados, manifestações populares ordenadas, com a 

inclusão dos valores humanos local e numa inovadora plataforma 

política de desenvolvimento econômico e social com responsabilidade 

ambiental.  
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MUNICÍPIO  DE  PORTO CALVO 

ESTADO  DE  ALAGOAS 
 
 

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 
 

I - ANTECEDENTES 

 

O município de Porto Calvo é a freguesia mais antiga do estado, 

pois já existia no século XVI. Sua fundação é atribuída a Cristóvão Lins, 

a quem foram doadas terras que se estendiam do rio Manguaba ao 

Cabo de Santo Agostinho. "A sesmaria recebeu o nome de Santo 

Antônio dos Quatro Rios – Manguaba, Camarajibe, Santo Antônio 

Grande e Tatuamunha – compreendia as terras entre os rios 
Manguaba, passando pelo Camarajibe (Matriz e Passo do Camaragibe), 

Tatuamunha (Porto de Pedras) e chegando ao rio Santo Antônio, em 

São Luiz do Quitunde". Nesta região, ele iniciou a cultura canavieira, e 

construiu uma capela e sete engenhos. Os novos proprietários 

procuraram logo fazer a derrubada das matas e plantar cana-de-

açúcar, surgindo daí os engenhos banguês que sustentaram a 

economia alagoana durante quatro séculos, até serem substituídos 

pelas usinas. Os primeiros engenhos foram construídos por Cristóvão 

Lins, os quais ele batizou com os nomes de Escurial, Maranhão e 

Buenos Aires. 

 

Porto Calvo foi um dos primeiros locais a ser habitado pelos 
portugueses. A cruzada organizada por Cristóvão Lins percorreu parte 

do litoral, expulsando os índios e se apossando de suas terras. 

Cristóvão Lins recebeu o título de alcaide-mor de Porto Calvo em 1600. 

O povoado foi se formando com o movimento entre o norte e o sul, 

assumindo características de vila nos primeiros trinta anos do século 

XVII. A origem do nome vem de uma lenda na qual um velho calvo, 

que morava às margens do rio, construiu um porto, conhecido como o 

"Porto do Calvo". Quando foi elevada à vila, passou a se chamar Bom 

Sucesso, em homenagem à vitória de Matias de Albuquerque contra os 

holandeses, mas permaneceu Porto Calvo até os dias atuais. 

 

Geograficamente fica localizado na Mesorregião Norte do Litoral 

Alagoano. Possui uma área de aproximadamente 300 km², fazendo 
fronteira com os municípios de Jundiá, Matriz de Camaragibe, Porto de 

Pedras, Maragogi e Jacuípe. Está localizada a 35 metros acima do nível 
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do mar, tendo um clima quente e úmido, característico do litoral 

nordestino. 

 

 

II - ASPECTO DEMOGRÁFICO 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

no recenseamento de 2010, Porto Calvo tinha aproximadamente uma 

população de 25.708 habitantes. Porém, fontes extra-oficiais estimam 
uma população aproximada de 30.000 habitantes. 

 

 

III - ASPECTO SOCIOECONÔMICO 

 

Na construção da sua história ao longo dos seus 385 anos de 

existência quando foi elevado de povoado à vila, o município tem se 

desenvolvido em alguns aspectos, sendo que em período passados a 

sua história ficou esquecida. A comunidade portocalvense até o ano de 

1965 ficava às escuras no horário de 22:00 horas por diante, por 

possuir na sede deste município um pequeno motor a óleo 

acompanhado de um pequeno gerador que fornecia energia elétrica 
para o município até o horário acima citado. Hoje as comunidades 

urbanas e rurais são beneficiadas pela CHESF. 

 

Em relação ao abastecimento de água, Porto Calvo foi 

beneficiado com a construção de barragem para tratamento, 

beneficiando toda o município, além dos povoados da Mangazala, 

Caxangá. 

 

Com exceção da sua Igreja Matriz, concluída na primeira década 

do século XVII, tudo o que era antigo foi destruído tanto pela ânsia de 

seus habitantes por casas novas e modernas, quanto pela imposição 

de administrações do passado, que com pressa em modernizar as 

calçadas e as fachadas das casas, sem conhecimento do valor histórico 
das construções antigas, destruiu grande parte do patrimônio histórico 

do município, a expansão do setor comercial, pela exiguidade de 

espaço também operou grande destruição neste sentido. A própria 

Matriz, única relíquia histórica que resiste ao tempo, não se sabe como 

era no tempo de sua inauguração, por causa das inúmeras reformas e 

deformações que sofreu ao longo dos séculos. Por isso, Porto Calvo, 

atualmente é apenas uma referência histórica. Um município 

modernizado, apenas antigo na história. 
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MUNICÍPIO  DE  PORTO CALVO 

ESTADO  DE  ALAGOAS 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PLANO 
 

I - PRINCÍPIOS DE CONDUTA POR HIERARQUIA 

 

 

1º -  INOVAÇÃO e JUSTIÇA SOCIAL   
 

• Estabelecer como processo permanente na gestão pública municipal, 

novas, inventivas e impactantes práticas na administração e na relação 

com a sociedade; 
 

• Diminuir as desigualdades e estimular a solidariedade, como 
fundamento para o desenvolvimento equitativo, o respeito aos direitos 

básicos dos cidadãos e da formulação de políticas públicas para a 

geração de oportunidades para a camada mais pobre da população.  

 

2º - PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
 

• Garantir espaços institucionais para as organizações da sociedade 

civil, na discussão e elaboração de políticas públicas adotadas pelo 

município de Porto Calvo. 

 

3º - ÉTICA e TRANSPARÊNCIA 
 

• Estabelecer relação de confiança entre o poder público municipal e a 

sociedade, através da implantação de valores reconhecidos pela 

sociedade, como honestidade, impessoalidade, moralidade, legalidade, 

competência, solidariedade, respeitabilidade  
 

• Facilitar o acesso aos documentos públicos municipais e atos 

praticados pela administração pública, não apenas pelo Portal da 

Transparência (exigido por lei), como por outros canais alternativos, 

fazendo com que a informação chegue a todas as pessoas e locais 

desprovidos de internet e outros meios de comunicação eletrônica. 

 

4º - IGUALDADE e RESPEITO À NATUREZA 
 

• Garantir a todos os portocalvenses o tratamento igualitário da 

administração pública municipal e implantar programas que diminuam 

as desigualdades entre a população de alta e baixa renda, 

estabelecendo mecanismos que assegure o acesso de bens e serviços 

aos menos favorecidos. 
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• Estabelecer como um dos principais pilares para o crescimento de 

Porto Calvo, a compatibilização entre a preservação da natureza, como 

patrimônio imaterial do município, os investimentos produtivos 

necessários ao seu desenvolvimento e as intervenções de 
infraestrutura. 

 

5º - LIBERDADE; RESPEITO À DIVERSIDAE ETNICO-RACIAL, 

SEXUAL E RELIGIOSA; SOLIDARIEDADE; VALORIZAÇÃO DA 

DIVERSIDADE CULTURAL 
 

• Incentivar a prática da liberdade como pleno requisito para o exercício 

da cidadania, essencial para o efetivo controle social da administração 

pública, com ética e responsabilidade, sem afrontar os preceitos legais 

e morais.  
 

• Combate ao preconceito em todos os níveis e o estabelecimento de 

ações educacionais e coercitivas, como forma de garantir a pluralidade 

da sociedade portocalvense. 
 

• Estabelecer um clima de mútua confiança, entre a comunidade e a 

administração municipal, visando criar um sentimento único, 
consistente na sociedade, com o propósito de criar as condições para 

o desenvolvimento participativo de Porto Calvo, como elemento central 

do processo de redução das desigualdades sociais e de amparo aos 

setores mais carentes da população.  
 

• Valorizar os fazeres, saberes e as práticas culturais diversas, que com 

suas particularidades e especificidades, conformam um sentido de 

pertencimento, de coesão, de personalidade cultural, revelando 

características próprias, identidade cultural local e marca 

portocalvense. 

 

6º - INTEGRIDADE 
 

• Promover as atividades e ações da administração pública em todo 

território de Porto Calvo, fazendo com que todas as localidades sejam 

respeitadas com as políticas públicas adotas pelo município e, sendo 
esta cidade um polo regional, ter a responsabilidade de manter o 

relacionamento institucional federativo. 
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MUNICÍPIO  DE  PORTO CALVO 

ESTADO  DE  ALAGOAS 
 

II - PROPOSTAS TEMÁTICAS E SETORIAIS 

 

 

1 – Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar 
 
 

✓ Apoiar a capacitação e assistência técnica e extensão rural; 

✓ Garantir o acesso ao Crédito para o pequeno produtor rural; 

✓ Programa Municipal de Assistência Técnica Agrícola e Veterinária; 

✓ Criar Programa Municipal de apoio às cooperativas para otimização 

da produção; 
✓ Firmar parceria com entidades como SEBRAE, SENAR, FADUPE, 

AFABE, EBAPE, IPA, UFAL, IFAL, UFRPE, UFPE, IBAMA, 

SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES RURAIS E CONSELHOS, para criação 

do Programa Municipal de Qualificação Rural; 

✓ Dar continuidade e aumentar o número de campanhas de vacinação 

contra febre-aftosa; 

✓ Apoiar a Agricultura Familiar; 

✓ Construção de centro de apoio a comercialização e distribuição e 

produtos agropecuários; 

✓ Implantação de projeto sustentável de produção de Pimenta do 

Reino para os pequenos produtores do município; 

✓ Ampliação do Programa de Aquisição de Alimentos; 
✓ Implantação de projeto para recuperação dos rios que abastecem o 

município; 

✓ Criar núcleos da agricultura familiar sustentável; 

✓ Desenvolver um programa de segurança alimentar para a população 

carente e em situação de risco nutricional; 

✓ Incentivar a prática da agricultura orgânica; 

✓ Incluir na merenda escolar a compra de produtos da agricultura 

familiar, especialmente de origem orgânica; 

✓ Promover o agronegócio local como forma de incentivar o pequeno 

produtor e a agricultura familiar. 

 

 

2 - Assistência e Promoção Social, Mulher e Minorias Sociais 
 

 

✓ Articular e apoiar as instituições socioassistenciais; 
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✓ Promover atividades de lazer, cultura, apoio nutricional e cursos 

com a finalidade de aumentar rendimentos e melhorar a qualidade 

de vida dos idosos; 

✓ Dar continuidade aos programas de crescimento social e profissional 

dos jovens; 

✓ Criar parcerias com o Governo Federal para melhorar as condições 

de funcionamento de associações de portadores dos deficientes 

físicos de Porto calvo; 

✓ Criar programas de capacitação das famílias, com o aumento de 
cursos profissionalizantes e palestras; 

✓ Dar continuidade e ampliar o Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil – PETI; 

✓ Implantação do Programa CRAS em todos os bairros do município; 

✓ Implantação do Programa “Agasalhar”, que atende a população 

carente, com distribuição de roupas, cobertores e colchões; 

✓ Implantar multirões na zona urbana e distritos, a fim de emitir 

documentos e prestar serviços sociais à comunidade; 

✓ Implantar o programa “Morar Melhor”, com o aumento de número 

de pessoas beneficiadas com a doação de materiais de construção 

para recuperação de moradias; 

✓ Implantar o Programa “Ver melhor”, que beneficia pessoas 
carentes com deficiência visual, com exames e doações de óculos; 

✓ Implantar o programa de distribuição de cestas básicas e de sopão 

a pessoas em situação de extrema pobreza, e que não possuam 

nenhum benefício; 

✓ Implantar o Projeto “Nascer Feliz”, com a distribuição de enxovais 

as pessoas carentes e realização de palestras sócio-educativas; 

✓ Implantar o programa “Noite das Princesas”, que beneficia 

adolescentes carentes com tratamento odontológico e baile de 

debutantes, com o apoio do comércio e toda sociedade; 

✓ Implantar o programa “Sorrir para a Vida”, que beneficia pessoas 

carentes que necessitam de prótese dentária; 

✓ Disponibilizar um caminhão para servir a população carente de Porto 

Calvo; 
✓ Ampliação e incentivo a cooperativa de corte e costura; 

✓ Apoio ao microempresário do município; 

✓ Implantação do projeto de habitação popular, com construção de 

600 casas populares; 

✓ Estender a rede de proteção à mulher; 

✓ Incrementar o centro de atendimento à mulher em situação de 

violência; 

✓ Promover a economia solidária. 

 

 

3 – Cultura 
 

 

✓ Criação de um centro cultural dotado de galeria de artes e espaço 

para apresentações artístico culturais e exposições; 
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✓ Criação do conselho de cultura para o município; 

✓ Estabelecer um calendário de eventos para o município, distritos e 

povoados das zonas urbana e rural; 

✓ Fomentar resgate das manifestações culturais; 

✓ Instalar escolas de artes, teatro, dança, música, canto, arte 

circense; 

✓ Revitalizar e preservar o patrimônio histórico, arquitetônico, cultural 

material e imaterial do município. 

 
 

4 - Desenvolvimento Econômico 
 

 

4.1 - Comércio e Serviços 
 

✓ Adotar a política de compras governamentais, estimulando o 

comércio local; 

✓ Disciplinar o uso de som para fins publicitários em portas de 

estabelecimentos e vias públicas, evitando a poluição sonora 

constrangedora e nociva a saúde; 

✓ Fiscalizar e coibir a pratica comercial irregular; 

✓ Intensificar a segurança em áreas comerciais; 

✓ Reordenar os espaços ocupados pelos ambulantes e promover a 

legalização deles; 

✓ Treinar e capacitar mão-de-obra se valendo do SENAC, SEBRAE, 

FECOMERCIO. 

 
 

4.2 - Indústria 
 

✓ Implantar o polo de confecções; 

✓ Organizar iniciativas de promoção de investimentos, divulgando as 

vantagens competitivas para atração de empreendimentos 

industriais; 

✓ Articular parcerias estratégicas e convênios de cooperação com 

entidades acadêmicas, centros tecnológicos, instituições do sistema 

“S” (Federação das Industrias, SENAI, SEBRAE,), Secretaria de 

Desenvolvimento, DESENVOLVE, FAPEAL, no sentido fomentar e 

empreender o desenvolvimento industrial; 

✓ Levantar as potencialidades existentes no município, quanto a 

matéria-prima, infraestrutura, logística e localização estratégica de 

acesso a mercados, e acessibilidade de movimentação de insumos 
e produtos; 

✓ Conceder incentivos fiscais e infra estruturais para implantação de 

novos empreendimentos que não tenham similaridade local. 
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5 – Educação 
 

 

✓ Restruturação do plano de carreira dos professores da rede 

municipal de ensino; 

✓ Garantir o acesso a leituras diversificadas, através de aquisição de 

acervo de livros para as escolas e creches municipais; 

✓ Construção de bibliotecas públicas municipais; 

✓ Organizar um centro de atendimento com equipe multidisciplinar 

para os alunos com dificuldades de aprendizagem (psicólogos, 

fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicopedagogos e outros); 

✓ Promover programas de formação e habilitação específica para 

professores; 

✓ Implantação de ciclo de capacitação para os professores da rede 

pública de ensino; 

✓ Adequar e/ou construir quadras de esportes em escolas 

municipais; 

✓ Adequar os espaços físicos escolares às pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida; 

✓ Implantação da Escola Experimental de Ensino, com o apoio do 

Governo do Estado; 

✓ Implementar a reposição anual de equipamentos, material 

esportivo e didáticos diversos que considere e valorize a 

diversidade racial, cultural e de pessoas com necessidades 

especiais; 

✓ Implantar sistema informatizado de dados na Secretaria Municipal 

de Educação; 

✓ Criação do Cursinho Pré – Vestibular Municipal (Para alunos 

carentes, que desejam ingressar na universidade); 

✓ Ampliar o acesso ao ensino médio profissionalizante; 

✓ Garantir fardamento para todos os alunos da rede municipal de 

ensino e Creches; 

✓ Dar continuidade ao programa de Transporte Escolar, garantindo a 

todos os alunos transporte de qualidade e eficiente; 

✓ Destinar atenção especial, comportamental e pedagógica ao aluno 

com deficiência; 

✓ Implantar as metas do Plano Municipal de Educação; 

✓ Ter a educação como vetor matricial do desenvolvimento municipal. 

 

 

6 – Juventude 
 

✓ Criação do Conselho da Juventude; 

✓ Manutenção e ampliação do Programa PROJOVEM; 
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✓ Implantação do Núcleo de qualificação profissional continuada; 

✓ Implantação do Programa de Combate ao uso de drogas; 

✓ Integração com a secretaria de esportes para utilização do Núcleo 

Integrado de Cultura e Esportes e parque poliesportivo; 

✓ Integração com a secretaria de saúde para conscientização dos 

jovens através de palestras sobre educação sexual e gravidez na 

adolescência; 

✓ Integração com a Diretoria de Cultura para disponibilização de 

oficinas culturais de artesanato, teatro, dança, entre outras; 

✓ Fortalecimento e integração com o Conselho Tutelar para 

ampliação das ações voltadas para a Criança e o Adolescente; 

✓ Garantir o funcionamento do Fundo Municipal do Conselho da 

Criança e do Adolescente; 

✓ Ampliação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

✓ Implantação do Centro de Referência especializado de assistência 

Social, no combate a violência doméstica e exploração sexual; 

✓ Fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

 

7 - Esporte e Lazer 
 

 

✓ Revitalizar e estruturar espaços públicos destinados a pratica de 

esportes; 

✓ Incentivar as atividades esportivas na zona Rural; 

✓ Manter apoio aos torneios das diversas modalidades, envolvendo 

as equipes dos distritos; 

✓ Incentivar e apoiar as equipes que representem a cidade em 

competições estaduais e nacionais; 

✓ Manter o calendário de esportes, favorecendo e apoiando todas as 

modalidades esportivas do município; 

✓ Aperfeiçoar e ampliar o quadro de professores de educação física 

capacitados; 

✓ Incentivar as atividades esportivas para portadores de 

necessidades especiais; 

✓ Incentivar atividades esportivas para idosos; 

✓ Garantir a implantação de áreas de esportes nas praças; 

✓ Realizar os jogos escolares municipais; 

✓ Garantir o fornecimento de uniformes para equipes esportivas da 

cidade; 

✓ Manter as atividades esportivas no Ginásio Esportivo da cidade; 

✓ Restaurar as quadras poliesportivas do município; 

✓ Criar um centro de treinamento poliesportivo; 
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✓ Realizar no final do ano um evento para premiação dos atletas do 

município que se destarem em suas respectivas modalidades; 

✓ Adquirir um micro-ônibus para facilitar a participação de atletas 

em competições esportivas;  

✓ Manter e ampliar as atividades esportivas e culturais para 

crianças; 

✓ Implantação de Programa Esportivo para o Idoso; 

✓ Intensificar o uso por crianças e adolescentes das quadras e ginásios 

esportivos; 

✓ Construir um estádio de futebol no formato de vila olímpica; 

✓ Apoiar e incentivar as entidades e associações esportivas, sobretudo 

as escolinhas voltadas a desenvolver a pratica de esportes; 

✓ Valorizar a prática de esportes como forma de crescimento pessoal 

e inclusão social; 

✓ Criar do conselho municipal de esportes. 

 
 

8 - Gestão Pública 
 

 

✓ Criar uma unidade de elaboração de projetos e captação de 

recursos; 

✓ Modernização das instalações das Secretarias, melhorando as 

condições de atendimento ao público; 

✓ Adotar as medidas para cumprimento dos limites e determinações 

da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
✓ Garantir os direitos trabalhistas dos funcionários municipais: férias, 

13º salário, salário família, insalubridade, condições de trabalhos e 

equipamentos de segurança; 

✓ Garantir o acesso de funcionários através de concurso público, 

dando oportunidade para todos; 

✓ Garantir os direitos dos aposentados e pensionistas; 

✓ Melhorar as condições de trabalho e transparência das comissões 

de licitações do município; 

✓ Instituir o processo de organização e informatização do 

Departamento de Patrimônio; 

✓ Criação da Comissão de Avaliação de Preços e recebimento de 

mercadorias adquiridas pelo município; 

✓ Implantação de almoxarifado único, com controle informatizado de 
entrada e saída de mercadorias; 

✓ Terminal de consulta para fornecedores e contribuintes municipais, 

facilitando os pagamentos da Prefeitura; 

✓ Disponibilização da internet para o acesso aos serviços oferecidos 

pelos departamentos de Controle Urbano e Arrecadação Tributária. 

Ex: IPTU do Exercício, Dívida Ativa e Plantas de Imóveis; 

✓ Fornecer gratuitamente para proprietário de Imóvel de baixa renda, 

“regularização do bem”. Ex: licença de construção, planta baixa, 

dentre outros; 
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✓ Desapropriação de áreas para implantação de empreendimentos 

que possam gerar emprego e renda em nosso município (Distrito 

Industrial); 

✓ Implantação de Centro Administrativo, para unificação dos serviços 

da Secretaria de Gestão, facilitando o atendimento à população; 
 
 

9 – Habitação 
 

 

✓ Buscar parcerias e identificar programas voltados a habitação 

popular; 
✓ Definir limites e estabelecer regras para construção habitacional em 

áreas de preservação ambiental, sobretudo às margens de cursos 

de agua naturais. 

 

 

10 - Infraestrutura básica 
 

 

✓ Aderir ao Programa Viver sem Limites, no âmbito da Secretaria 

Nacional dos Direitos das Pessoa com Deficiência; 

✓ Construção de Polo Industrial; 
✓ Manter o ritmo de investimentos em infraestrutura básica: 

abastecimento d’água, asfalto, saneamento e pavimentação; 

✓ Pavimentação e Iluminação dos Cemitérios; 

✓ Pavimentação, Iluminação do anel viário; 

✓ Construção de pista de cooper e pista de ciclismo às margem do 

anel viário estendendo-se até o bairro de Manganzala; 

✓ Melhoramento das estradas vicinais de porto calvo; 

✓ Melhoramento da Feira Livre em Porto calvo, com padronização de 

barracas, limpeza, segurança, posto médico, apresentações 

culturais entre outros; 

✓ Ampliar o Programa de Acessibilidade de Porto calvo, garantindo o 

acesso a todos as pessoas com deficiência (Rampas, Corrimãos, 
entre outros); 

✓ Cumprimento do Plano Diretor do Município, preservando os 

espaços públicos e diminuindo os conflitos e garantindo o 

desenvolvimento ordenado da cidade; 

✓ Apoio técnico às secretarias que desenvolvam alguma atividade ou 

ação relacionada à construção civil; 

✓ Criação de Projeto de Arborização; 

✓ Recuperação e melhorias das praças de Porto calvo; 

✓ Construção da Praça do Forte e Praça Oscar Cunha; 

✓ Construção da Academia do Povo; 

✓ Construção de pista de MotoCross; 

✓ Investir na capacitação de funcionários que atuam na área de 

limpeza urbana e construção civil; 
✓ Manter atualizado o Controle e Registro de Obras; 
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✓ Renovação da frota de veículos com o objetivo de melhorar os 

serviços prestados à população; 

✓ Criar programa de implantação da guarda municipal e de trânsito; 

✓ Implantação do Sistema de monitoramento com câmeras de 

segurança; 

✓ Garantir equipamentos de Segurança para os trabalhadores da 

Secretaria de Infraestrutura (Capacetes, Luvas, Cintos de 

Segurança, Botas e etc.); 

✓ Criação do Programa “Água para Todos”, garantindo o 
abastecimento para toda população de Porto calvo; 

✓ Melhoria da Iluminação Pública da Cidade e Distritos; 

✓ Restauração da casa do Mel; 

✓ Construção de piscina semiolímpica; 

✓ Construção de ponto de apoio rodoviário para os transportes 

alternativos e táxi da cidade; 

✓ Reforma do matadouro municipal e agregação de um transporte 

refrigerado; 

✓ Conservar prédios públicos históricos e espaços e logradouros de 

lazer; 

✓ Dar ênfase ao saneamento básico; 

✓ Pavimentar vias, ruas e avenidas preferencialmente com 
paralelepípedos, por provocar menos irradiação de calor e pela 

durabilidade e facilidade da manutenção; 

✓ Recuperar, construir, desobstruir e remover a ocupação indevida 

das calçadas. 

 

 

11 - Meio Ambiente 
 

 

✓ Ampliar, ordenar e incentivar parceria voltada a coleta seletiva de 

lixo; 

✓ Construir um centro modelo para promover campanhas 

permanentes em educação ambiental voltada a atender zona rural 
e urbana; 

✓ Estruturar o sistema municipal de meio ambiente; 

✓ Implantar e fiscalizar unidades de conservação ambiental e apoiar 

iniciativa particular de criação de unidades ambientais privadas; 

✓ Incentivar a criação de sementeiras de espécies nativas, frutíferas 

e ornamentais em espaços estratégicos que venha a atender todo 

o município; 

✓ Incentivar o uso de energia renovável, inclusive da biomassas; 

✓ Promover a arborização da cidade e povoados com plantas nativas; 

✓ Revitalizar as margens dos riachos e cursos de água; 

✓ Revitalizar os espaços públicos arborizados, criando áreas de lazer. 
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12 - Mobilidade Urbana e Acessibilidade 
 

 

✓ Implantar transporte coletivo urbano, em áreas de expansão urbana 

e para distritos e povoados que facilite o acesso a zona urbana; 

✓ Atribuir a SMTT a regulamentação e fiscalização dos transportes 

coletivos que atendem o município. 
 

 

13 - Planejamento Urbano e Regional 
 

 

✓ Revisar e implementar o plano diretor municipal; 

✓ Realizar o zoneamento agroecológico do município. 

 

 

14 – Saúde 
 

 

✓ Aumento do número de PSF´s para cobertura Total do Município; 

✓ Manutenção de Parcerias com Entidades Privadas; 

✓ Criação de um programa de Apoio ao Idoso; 

✓ Dar continuidade ao Programa de melhorias de abastecimento 

d’água, com implantação e melhoramento de estações de 

tratamento; 

✓ Capacitar periodicamente os funcionários da Secretaria Municipal de 

Saúde em todos os seus segmentos; 
✓ Aumentar o número de campanhas coordenadas pela secretaria de 

saúde, tais como: maior cobertura nas campanhas de vacinações, 

doação de sangue, ações de combate a dengue; 

✓ Implantação de Unidades Odontológicas em todos os PSF’S do 

município; 

✓ Remuneração adicional para os agentes de saúde que trabalham em 

locais de difícil acesso; 

✓ Manutenção e ampliação do Sistema de Atendimento Móvel de 

Urgência – SAMU, com aquisição de ambulâncias; 

✓ Disponibilização de ambulâncias em todos os distritos do município; 

✓ Ampliar os serviços e equipe da vigilância sanitária; 

✓ Aumentar o número de agentes do PACS e Agentes de Endemias; 

✓ Manutenção do Programa de transporte de pacientes para 
tratamento em Maceió; 

✓ Manutenção e ampliação dos serviços de distribuição de 

medicamentos, através da Farmácia Básica; 

✓ Construir um centro de zoonoses; 

✓ Dedicar atenção especial aos grupos com maior vulnerabilidade; 

✓ Expandir a saúde preventiva; 

✓ Humanizar a recepção e atendimento da população nas instalações 

voltadas saúde pública; 

✓ Implantar uma agência do TFD (tratamento fora de domicílio); 
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✓ Incentivar as terapias holísticas; 

✓ Otimizar e equipar os postos e reestruturar a equipe assistência a 

saúde publica; 

✓ Reestruturar o CAPS. 

 
 

15 – Segurança 
 

 

✓ Manutenção e incentivo do Conselho Municipal de Segurança; 

✓ Manutenção e incentivo à Guarda Municipal; 

✓ Parcerias com as polícias civis e militares no combate ao consumo 

de drogas; 

✓ Parcerias com as polícias civis e militares no combate à prostituição 

infantil, violência doméstica e toda e qualquer ação criminosa que 

possa se alastrar em Porto calvo; 

✓ Buscar convênios com a Secretaria Nacional de Segurança Pública 

– SENASP, órgão do Ministério da Justiça responsável pela política 

de segurança pública; 

✓ Consolidar os núcleos de atendimento à mulher e criança e 

adolescente junto as delegacias (polícia militar e civil); 

✓ Construir/instalar a SMTT e a Guarda Municipal para melhor 
articular a atuação conjunta; 

✓ Criar na Guarda Municipal uma unidade para proteger o patrimônio 

cultural, natural e humano; 

✓ Promover campanhas de esclarecimento à população sobre o papel 

da guarda municipal; 

✓ Reestruturar a Guarda Municipal; 

✓ Regulamentar e implantar o serviço de recolhimento de animais 

abandonados em logradouros e vias públicas. 

 

 

16 - Trabalho, Ocupação Produtiva, Emprego e Renda 

 
 

✓ Apoiar a criação, expansão e organização das micro e pequenas 

empresas; 

✓ Incentivar a legalização de vendedores ambulantes, auxiliando na 

transformação em microempreendedores individuais; 

✓ Promover cursos profissionalizantes; 

✓ Promover e apoiar o associativismo, cooperativismo e outras formas 

coletivistas de trabalho; 

✓ Identificar nas comunidades aptidões, talentos natos, traquejos 

manuais e intuitivos afim de promover o desenvolvimento local. 

 

 

 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Justi%C3%A7a_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a_p%C3%BAblica
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17 – Turismo 
 

 

✓ Buscar meios de capacitar e formar guias turísticos; 

✓ Conservar enquanto atração turística, o patrimônio natural, material 

e cultural; 

✓ Criação do Festival Calabar; 
✓ Construção do Museu de Calabar; 

✓ Implantação de um sistema eficaz para a Coleta Seletiva de Lixo; 

✓ Criar a Disciplina de Turismo na Grade curricular municipal com a 

implantação da disciplina de gestão ambiental e Cultura; 

✓ Estruturar os principais elos da cadeia produtiva do turismo; 

✓ Incentivar as vertentes do ecoturismo, turismo cultural e 

pedagógico; 

✓ Inserir no calendário de eventos culturais, feiras e exposições de 

artesanatos e produtos regionais na rota das atrações turísticas; 

✓ Planejar e implantar a sinalização indicativa de pontos turísticos, 

acesos a serviços e locais utilitários; 

✓ Valorizar os artistas da terra, costumes e valores populares, como 
forma de emponderamento da população as vantagens advindas do 

incremento do turismo. 
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MUNICÍPIO  DE  PORTO CALVO 

ESTADO  DE  ALAGOAS 
 

III – PROPOSTAS ESTIMULADAS  
 

1 – Ocupação verde da área periurbana - conceito é usado para 

nomear os espaços situados no entorno da cidade, podendo ser 

utilizados para a implantação do cinturão verde. Tambem em aneis 

ecologicos e parques, buscando proteger o meio ambiente e melhorar 

a qualidade de vida ao propiciar uma opção de lazer e recreação 

próxima ao centro urbano. Os espaços periurbanos também podem ser 

utilizados na implantação de pomares e hortas, gerando pequenas 

atividades produtivas de abastecimento imediato a cidade. 
 

2 – Desdobramento e avanço dos Arranjos Produtivos Locais - APL’s 
      

     • Apicultura 
 

     • Aquicultura 
 

     • Caprinovinocultura 
 

3 – Consolidação do Polo de Confecções 
 

4 – Revisão do Plano Diretor / Reordenamento urbano espacial 
 

5 – Estimulo a implantação de um Polo Médico – serviços 
 

6 – Incersão no Circuito Turístico Costa dos Corais 
 

7 – Urbanismo, paisagismo, acessibilidade e infraestrutura viária 

urbana  
 

 

8 – Retomar o saneamento básico no ambito do programa de 
preservação da bacia hidrográfica do Rio Manguaba 
 

9 – Organização competitiva do artezanato existente e implantar 

nucleos de atração histórico/turística 
 

10 – Reinvenção da gestão pública necessária/reforma administrativa 

(menos despesa estatal + investimento social e produtivo) 
 

       • Fusão, incorporação e realinhamento da estrutura organica 
 

       • Arranjo político meritrocatico de eficiência e produtividade          

administrativa 
 

       • Ordenamento, regulamentação e controle dos serviços    

concedidos, permissionários e tercerizados  
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11 – Estimulo a formação de redes de segmentos comerciais na forma 

de centrais de compra, serviços e lojística (incremento de venda, 

geração de emprego, aumento da renda e da circulaçao monetária) 
 

       • Segmento de depósitos de material de construção 
 

       • Mini mercados varegistas 
 

12 – Fomento a agricultura familiar 
 

       • Criação da unidade motorizada para preparação de áreas 

agricultáveis 
 

       • Assisténcia técnica e extencionista 
 
 

13 – Intensificação do cultivo de alimentos sob forma de policultura 

nas pequenas propriedades 
 

14 – Mecanização intensiva da lavoura, da qual dependem os destinos 

produtivos de toda nossa economia agrícola. 
 

 

Porto Calvo, setembro de 2020 


