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GOVERNO 

 “UNIÃO QUE VOCÊ MERECE” 

 

JUSTIFICATIVA 

O ato de planejar sempre fez parte e faz parte da história da humanidade. O 

homem é movido à ação; é movido pela força de seguir em buscas dos seus 

objetivos; das suas metas e dos seus sonhos. Isto porque o desejo de 

transformar seus sonhos em realidade é uma preocupação marcante de todo ser 

humano. 

Planejamento é o processo de busca de equilíbrio entre “meios e fins”, entre 

“recursos e objetivos”, visando o melhor funcionamento das atividades humanas. 

“O ato de planejar é sempre o processo de reflexão, de tomada de decisão sobre 

a ação; processo de previsão de necessidades e racionalização de emprego de 

meios (materiais) e recursos (humanos) disponíveis, visando à concretização de 

objetivos em prazos determinados e etapas definidas, a partir dos resultados das 

avaliações” (PADILHA. 2001 p.30). 

Entendemos que planejar em sentido amplo é um processo que “visa dar 

respostas a um problema, estabelecendo fins e meios que apontem para sua 

superação e resolução, de modo a atingir objetivos antes previstos, pensando e 

prevendo necessariamente o futuro”, mas, considerando as condições do 

presente, as experiências do passado, os aspectos contextuais e os 

pressupostos filosóficos, culturais, econômicos e políticos de quem planeja e 

com quem se planeja. 

O planejamento é uma atividade que está dentro de todo e qualquer projeto, visto 

que, esta atividade tenha como características básicas: evitar a improvisação; 

prever o futuro; estabelecer caminhos que possam nortear mais 

apropriadamente a execução das ações; e prever o acompanhamento e a 

avaliação da própria ação. “Planejar e avaliar andam de mãos dadas” (LIBÂNEO, 

1992, p.221). 

Por esses motivos, entendemos que as pessoas envolvidas no projeto, devam 

avaliar, analisar e refletir sobre todo o contexto das ações a serem postas em 

prática a curto, a médio e a longo prazo. Somente desta maneira, pode-se avaliar 

todas as situações peculiares a cada esfera administrativa, decidindo sobre seu 

encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto, sem fugir do eixo norteador 

das ações propostas. 

Um dos objetivos fundamentais será a implantação de um novo modelo de 

gestão na administração municipal, propondo e executando projetos 



estruturantes com a participação da sociedade civil organizada por seguimentos, 

buscando resoluções dos problemas existentes em nosso município de União 

dos Palmares, baseado em planejamento rigoroso de execução orçamentária e 

a implantação de planos e projetos para a concepção de novas soluções para a 

nossa cidade à médio e a longo prazo. Estas metas e soluções compartilhadas 

levarão ao nosso município a atingir um posicionamento compatível com sua 

importância histórica no Estado de Alagoas e retomar o protagonismo como 

referência regional. 

O plano de governo aqui delineado representa o desafio para um modelo de 

gestão administrativa de alto desempenho, refletindo simultaneamente o 

pragmatismo e o idealismo dos candidatos. As propostas contemplam objetivos 

e projetos ambiciosos e participativos, com a envergadura e complexidade que 

demandarão uma administração extremamente dedicada e competente, com 

diálogos, transparências, muito próximos dos seus cidadãos e com a parceria 

pública e privada, com o intuito de desenvolvimento do município de União dos 

Palmares. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

➢ Promover a atuação conjunta dos profissionais atuantes nas esferas 

administrativas, primando pela “meritocracia”; 

➢ Desenvolver ações coletivas com a participação da sociedade civil 

organizada por segmentos, no sentido de superação dos problemas; 

➢ Contribuir para uma ação articulada de todos os envolvidos no projeto 

e implantação de políticas sociais com a parceira pública e privada; 

➢ Acompanhar o processo no sentido de analisar os resultados das 

ações empreendidas, com vistas as suas melhorias; 

➢ Governar com diálogo, cuidando das pessoas, transparência e 

controle social; 

➢ Rigoroso controle das contas públicas; 

➢ Fortalecer a Educação, a Cultura e o Turismo de forma integrada; 

➢ Promover e fortalecer a economia com desenvolvimento sustentável; 

➢ Planejar a plataforma administrativa com foco em análises e 

avaliações; 

➢ Recuperação e reestruturação da infraestrutura Urbana e Rural. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 



➢ Promover encontros e reuniões com os segmentos organizados, com 

temas relevantes identificados a partir da observação e análise da 

realidade que estiverem às propostas; 

➢ Estimular o uso dos recursos tecnológicos disponíveis em cada esfera 

administrativa; 

➢ Apoiar e subsidiar a elaboração e implementação de projetos 

desenvolvidos por diversos segmentos organizados; 

➢ Analisar e refletir sobre o sistema de ações, promovendo as etapas de 

melhorias em desenvolvimento; 

➢ Criar um conselho de segmentos da sociedade civil, com o intuito de 

colher dados reais, bem com informações significativas que subsidiem 

os projetos propostos e visem seus desenvolvimentos; 

➢ Administração pautada na organização, planejamento, diálogo, 

honestidade e transparência; 

➢ Plataformas administrativas baseadas na ação, atitude, confiança, 

respeito, experiência, conhecimento e credibilidade; 

➢ Formação de equipe técnica, com autonomia de trabalho e 

compromissada com os anseios dos munícipes; 

➢   Austeridade e estabelecimento de metas em todas as áreas de 

atuação, valorizando os servidores, respeitando seus direito com 

exigência de deveres e proporcionando boas condições de trabalho; 

➢ Instituir a meritocracia em todo serviço publico, ofertando qualificação 

permanente, bem como a valorização de todos servidores; 

 

❖ PREFEITO 

❖ CHEFIA DE GABINETE 

❖ SECRETARIA DE GABINETE 

❖ VICE-PREFEITO 

❖ PROCURADORIA GERAL 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

➢ Política centrada de saúde pública, baseada em segmentos respeitados 

nacionais, como o Ministério da Saúde e outros Órgãos e Técnicos, para a 

promoção de saúde à população; 

➢ Dotar todos os postos de saúde municipal, de profissionais médicos, 

enfermeiros e outros de diversas áreas com o intuito de atender a toda a 

demanda; 

➢ Investimentos responsáveis em suprir as Unidades Básicas de Saúde - 

UBS, com remédios e medicamentos no atendimento às pessoas 

carentes; 



➢ Criação junto com os Governos Federal e Estadual de UPA 24 horas, na 

promoção do atendimento de demandas emergenciais do município, 

evitando o deslocamento à capital do Estado; 

➢ Parceria com o HSVP – Hospital São Vicente de Paula para atendimento 

à população com qualidade; 

➢ Implantar sistema informatizado e integrado entre as Unidades Básicas 

de Saúde – UBS, para armazenamento de histórico de atendimentos de 

saúde dos pacientes; 

➢ Humanizar o sistema de agendamento de consultas eletivas nas 

Unidades Básicas de Saúde – UBS; 

➢ Implantar uma Unidade especializada de atendimentos, dotada de várias 

especialidades médicas; 

➢ Reestruturação dos serviços médicos de saúde mental, com a 

contratação de médicos especialistas, principalmente em psiquiatria e 

psicologia; 

➢ Implantar o PROEMI – Programa de Entrega de Medicamento ao Idoso 

em sua casa, rigorosamente cadastrados; 

➢ Desenvolver políticas públicas de saúde, voltadas ao atendimento 

específico de enfermidades, controle de reprodução e atenção aos 

animais domésticos e de ruas; 

➢ Implantar o PRODENTE – Programa de Atendimento Dentário Preventivo 

nas escolas da rede pública municipal; 

➢ Reestruturar o Conselho Municipal de Saúde – CONSEMS, para 

fomentar, fiscalizar com seriedade, sugerir a aplicação dos recursos e 

suas finalidades com embasamento técnico, além de outras atribuições; 

➢ Rever e reestruturar todos os PSF’s; 

➢ Restaurar totalmente a Unidade de Saúde da Mulher; 

➢ Implantar de forma intensa, as campanhas educativas por profissionais 

preparados, visando a prevenção às doenças: DST’s, AIDS, 

Respiratórias, dengue, chikungunha, zica vírus, além de outras, com o 

intuito maior de preservar a vida das pessoas e baratear os atendimentos; 

➢ Capacitar de forma intensa e técnica em parceria com o Ministério da 

Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, todos os Agentes de combate 

às endemias; 

➢ Promover a busca de recursos federais e estaduais para a construção do 

CAPS; 

➢ Promover políticas de saúde para a prevenção do câncer de próstata e de 

cólon do útero. 

 

 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

➢ Reformulação do Plano de Cargos e Carreira, discutindo com uma 

Comissão de profissionais da área, a implantação de políticas de 

capacitação, valorização profissional, com a inserção da meritocracia; 

➢ Construção de creches e escolas de educação infantil, dotadas de 

profissionais treinados; 

➢ Instalação de escola em tempo integral com atendimento às três primeiras 

séries da educação básica; 

➢ Buscar parcerias com Universidades Públicas e Privadas para implantar 

polos em nosso município, com ofertas de novos cursos e barateamento 

dos custos estudantis universitários com transportes e segurança; 

➢ Implantação do Centro de Atendimento às Crianças Especiais da rede 

municipal de ensino, dotado de Especialistas na área; 

➢ Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais com qualidade, 

equipamentos e Professores de AEE, com formação ou especialidade em 

Educação Especial; 

➢ Criar política municipal para erradicação ao analfabetismo e ampliar o 

nível de escolaridade de jovens e adultos com apoio da Secretaria da área 

Social, Entidades, Associações, Governo Federal e Estadual, Sindicatos 

e Igrejas; 

➢ Reestruturar a temática educacional, no tocante a economia doméstica e 

empreendedorismo, visando à preparação dos jovens para o futuro; 

➢ Instituir o programa de educação direcionado à segurança no transito, 

prevenção de uso de drogas lícitas e ilícitas, em parceria com Polícia 

Militar de Alagoas, para todas as crianças e adolescentes da rede 

municipal de ensino; 

➢ Programar a semana da juventude (Agosto), com atividades inerentes aos 

jovens em todos os seus aspectos culturais, sociais e esportivos; 

➢ Criação da amostra cultural municipal, na semana de comemorações da 

emancipação política do município, como culminância de toso os projetos 

pedagógicos desenvolvidos; 

➢ Criar o premio “Escola Modelo”, com o intuito de premiar e valorizar todos 

os profissionais da área, alunos e outros servidores, objetivando a 

melhoria do ensino-aprendizagem e administração escolar, pontuando os 

servidores envolvidos no projeto para suas ascensões na política de 

valorização do servidor; 

➢ Valorização e implementação do ensino de Línguas estrangeiras; 

➢ Inserção do ensino da língua de sinais (LIBRA); 

➢ Manter parceria com as Universidades para aprimoramento do ensino 

público; 

➢ Controle rígido nos gastos dos recursos para a educação; 



➢ Instituição do fardamento completo de alunos e professores. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 

 

➢ Criação do FESTUR – Festival do Turismo, na semana anterior à Semana 

da Consciência Negra; 

➢ Criação da FLIP – Feira Literária Palmarina, instituída na semana em 

comemoração ao Poeta Jorge de Lima; 

➢ Implantar o CEAP – Centro Artístico Palmarino, plataforma de valorização 

aos artistas palmarinos; 

➢ Criar o concurso de Crônicas, Contos e Poesias dos poetas palmarinos 

com direito a lançamento da Coletânea Artistas da Nossa Terra; 

➢ Criar o Festival Cultural do Muquém, valorizando os artistas locais e 

palmarinos; 

➢ Resgatar o carnaval da antiga com o desfile de blocos da cidade; 

➢ Resgatar a FEMIL – Festa do Milho; 

➢ Criar o concurso de quadrilhas juninas; 

➢ Incentivar a corrida Zumbi dos Palmares; 

➢ Implantar o Projeto Cultura Viva nas escolas da rede municipal; 

➢ Criar o espaço cultural e artesanato na área da Estação Ferroviária; 

➢ Incentivar através de políticas públicas e privadas, a criação do Teleférico 

Cultural, partindo do Cruzeiro (próximo ao Colégio Monsenhor Clóvis até 

a o Platô da Serra da Barriga); 

➢ Projeto para a instalação da Fundação Palmares sob a Coordenação de 

um palmarino; 

➢ Criar projeto de turismo religioso e histórico; 

➢ Valorização das bandas fanfarras em parceria com a Secretaria Municipal 

de educação; 

➢ Reestruturação das bandas e danças afros; 

➢ Reestruturar juntamente com o SEBRAE, o projeto “Cinema na praça”; 

➢ Criar um site turístico completo, visando a divulgar o turismo local; 

➢ Ofertar cursos para formação de guias turísticos; 

➢ Ofertar cursos para capacitação de taxistas, moto taxistas, motoristas de 

alternativos e proprietários de ônibus para melhor atender ao turista; 

➢ Colocação de sinalização turística na cidade em parceria com a (SMT) 

constando informações em INGLES, ESPANHOL e PORTUGUÊS, 

orientando as localizações dos pontos turísticos e históricos; 

➢ Colocação de iluminação especial nos principais prédios históricos em 

parceria com a Secretaria de Infraestrutura, visando a valorização do 

visual de cada prédio e monumento; 



➢ Criação de uma equipe de divulgação turística nas redes sociais, visando 

a divulgação do nosso município; 

➢ Colocação de placas informativas com um QR CODE, para complementar 

as informações contidas nas placas em frente a cada prédio histórico do 

nosso município; 

➢ Fortalecer as festas tradicionais na zona rural, a fim de incrementar o 

turismo e o comércio nas comunidades rurais. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, INFANCIA E 

JUVENTUDE 

 

➢ Implantar o Domingo Infantil, com jogos, brincadeiras, músicas e 

atividades infantis, na Av. Mons. Clóvis Duarte, com a participação das 

escolas públicas e privadas do município; 

➢ Resgatar o torneio regional de futebol de campo e futsal em nossa cidade-

sede; 

➢ Resgatar os torneios de futebol de campo na zona Rural; 

➢ Promover os torneios de bairros; 

➢ Implantar o Projeto Diversidade esportiva nas escolas da rede municipal; 

➢ Resgatar todas as atividades esportivas do JEPS – Jogos Estudantis 

Palmarinos; 

➢ Criar eventos de promoção à cultura geral, ofertando aulas de música 

para jovens e adolescentes; 

➢ Firmar parcerias para instituir cursos de defesa pessoal de várias 

modalidades para crianças e adolescentes, com o intuito de ocupar essa 

clientela; 

➢ Elaborar uma parceria publica privada para financiar os Clubes de 

Futebol, visando à participação nos campeonatos municipais. Regionais 

e estaduais; 

➢ Incentivar e investir no esporte infanto-juvenil; 

➢ Elaborar campanhas educativas e informativas em parceria com as 

Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, com fim de 

conscientizar os jovens sobre as drogas, DST’s, álcool, criminalidade, 

sexo e gravidez na adolescência, etc.. 

 

 

 

 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E 

OBRAS PÚBLICAS 

 

➢ Implantar saneamento básico e calçamentação as principais ruas dos 

bairros do munícipio, através de parcerias publico privadas; 

➢ Revisão e instalação do Plano Diretor e incentivos de índices urbanísticos 

para áreas de risco e toda a cidade; 

➢ Implantação de vias de acessibilidade e corredores para cadeirantes em 

parceria com a Secretaria de Assistência Social; 

➢ Cuidar a estrutura de iluminação pública da cidade, modernizado para 

baratear os custos e tornar mais iluminada; 

➢ Manter um cronograma de apoio e manutenção às estradas vicinais; 

➢ Criação de parques infantis para os diversos bairros em parceira com a 

Secretaria Municipal de Planejamento; 

➢ Reestruturação e revitalização das praças públicas em parceria com a 

iniciativa privada; 

➢ Tornar as vias públicas transitáveis, facilitando a vida da população com 

acessibilidade aos deficientes e cadeirantes; 

➢ Cuidar da conservação de todas as praças da cidade; 

➢ Fazer diagnóstico de obras inacabadas e conclusão; 

➢ Promover um diagnóstico de toda malha de ruas calcadas; 

➢ Revitalizar e urbanizar o Mercado Público Municipal; 

➢ Reestruturar em parceria com o segmento de feirantes, a organização das 

feiras livres na cidade; 

➢ Organizar as feiras de peixes e frangos, no tocante a higiene e cuidados; 

➢ Organizar e reestruturar todos os banheiros públicos e mercado público; 

➢ Mobilidade e acessibilidade para idosos e deficientes; 

➢ Cuidados de higienização após uso das dependências do mercado 

público. 

 

 

❖ Administração do Mercado Público 

❖ Administração da Rodoviária Povina Cavalcante 

❖ Administração da Iluminação Pública 

 

 

 

 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 

➢ Implantar melhoramentos e construção de açudes para uso no campo 

rural; 

➢ Incentivar a criação de cooperativas agrícolas e apoiar a agricultura 

familiar para produção de hortigranjeiros em larga escala; 

➢ Aprimorar políticas públicas no combate ao desmatamento em parceria 

com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

➢ Incentivar o plantio de árvores em parceria com a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente; 

➢ Manter cadastro completo de todos os agricultores com suas localizações; 

➢ Projetar a construção de um Centro de Abastecimento (CEASA);  

➢ Implantação da “Casa do Agricultor”, para acolhimento e local de 

trabalho para os “Técnicos Agrícolas”; 

➢ Parceria com a Secretaria Municipal de Educação para a compra de 

insumos para enriquecer a merenda escolar; 

➢ Criar um centro de apoio para os produtores de polpa de frutas; 

➢ Organizar a feira de gados e reses com local apropriado; 

➢ Criar o plano de obras de recuperação da infraestrutura urbana e rural do 

município; 

➢  Desenvolver projetos de implantação de agroindústrias; 

➢ Incentivar a piscicultura; 

➢ Criar o Plano de Recuperação e Manutenção de Estradas Rurais 

(PROCAMPO). 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

➢ Criação de uma agenda para o “dia do idoso”, com ações específicas 

programadas por técnicos de várias áreas: cultura, esporte e lazer, 

educação e saúde mental; 

➢ Criar parcerias com Centros de reabilitações para jovens em situação de 

risco; 

➢ Implantação de albergues para moradores de ruas; 

➢ Melhorar as políticas públicas de atenção à integração da terceira idade; 

➢ Criação de plataformas para a integração das mulheres aos diversos 

campos de trabalho; 

➢ Ofertar políticas públicas para jovens carregadores de feiras, incluindo-os 

em programas de formação digital e congêneres; 

➢ Criar programas de acolhimento para mães solteiras e outras em 

condições de miséria. 



 

❖ Coordenação de Defesa Civil 

❖ Coordenação do Bolsa Família 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, GERAÇÃO DE 

EMPREGO E RENDAS 

 

➢ Estabelecer apoios e ofertas de assistência técnica aos micros e 

pequenos empreendedores com o SEBRAE; 

➢ Criar o “Parque dos feirantes” em parceria com todas as categorias de 

feirantes, com acompanhamento de técnicos especializados, no intuito de 

promover um excelente ambiente de trabalho de atendimento aos seus 

clientes; 

➢ Apoiar a rede hoteleira Palmarina, com incentivos fiscais com o intuito de 

investimento em seus empreendimentos para bem receber os seus 

clientes; 

➢ Ofertar e promover parcerias com as redes hoteleiras nacional, estadual 

e municipal, para criar vínculos de atendimento aos turistas; 

➢ Promover descontos de subsídios e impostos para as médias e grandes 

empresas se instalarem em nosso município; 

➢ Construir um Centro de Convenções em parceria com o poder público e 

privado, para realizações de pequenos e médios eventos; 

➢ Criar o Parque Zumbi dos Palmares, com estrutura para passeios, 

eventos, com manutenção estrutural e vigilância; 

➢ Projetar quiosques padronizados para inclusão dos micros e pequenos 

empreendedores; 

➢ Manter parceria com o Sindicato do Comercio e afins; 

➢ Manter relação estreita com os empresários locais e externos; 

➢ Implantar programa de valorização dos colaboradores do comércio local 

em parceria com a iniciativa privada; 

➢ Criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, com a 

implantação de Câmaras Temáticas. 

 

 

 

 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

➢ Instituir através de políticas públicas privadas, a recuperação das 

margens do Rio Mundaú, promovendo o reflorestamento da mata ciliar; 

➢ Incentivar através de programas próprios e em parcerias com os órgãos 

ambientais, o plantio de árvores diversas; 

➢ Projetar a construção de Usinas de Resíduos sólidos com coleta seletiva 

em parceria com o Ministério da Saúde/FUNASA; 

➢ Programar junto com a Secretaria Municipal de agricultura, a produção de 

adubos orgânicos, para melhoramento da produção e barateamento com 

insumos direcionado à agricultura familiar e pequenos produtores; 

➢ Ampliar, fortalecer e dar autonomia de fiscalização ao departamento de 

meio ambiente (DEMA); 

➢ Implantar o programa de educação ambiental. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO/GESTÃO E PROJETOS 

 

➢ Criação de uma Central de Projetos, área técnica especializada na 

elaboração de projetos para captação de recursos federais e privados 

nacionais e internacionais, diversos para atender a toda a administração 

municipal; 

➢ Exigência de um trabalho interligado entre as Secretarias Municipais, 

visando uma melhor adequação de cada setor; 

➢ Enxugamento da máquina administrativa, acabando com regime 

contratual e instituindo após estudos, a realização de concurso público 

para as áreas deficitárias em parceria com a Secretaria Municipal de 

Administração; 

➢ Criação de planejamento semestral por cada Secretaria e seus setores, 

com o intuito de estipular metas e cumpri-las; 

➢ Oferecer após estudos, formação continuada com cursos de capacitação 

e qualificação a todos os servidores; 

➢ Estipular metas de trabalho e premiar a qualidade do serviço e o 

desempenho de cada servidor, através da meritocracia; 

➢ Realizar estudos para a implantação do Plano Diretor Participativo; 

➢ Criar banco de dados municipal; 

➢ Manter parceria com as Secretarias Municipais para atendimentos 

diversos; 

➢ Manter um cadastro de todos os prédios da Administração Municipal, para 

futura adequação estrutural; 



➢ Cuidar de todos os prédios da Administração Municipal em parceria com 

a Secretaria Municipal de Planejamento. 

➢ Implantar o projeto “Prefeitura nos bairros”, para a realização de limpeza, 

pinturas, consertos de buracos nas ruas e melhorias em geral com a 

participação popular com cronograma prévio, criando assim, o sentimento 

do “bairrismo”; 

➢  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

 

➢ Manter todo controle de toda a administração municipal em parceria com 

as outras Secretarias Municipais; 

➢ Parceria constante e intermitente com todas as secretarias e Órgãos 

municipais; 

➢ Organizar o Instituto de Previdência Municipal em parceria com o INSS; 

➢ Integração de câmeras privadas e públicas em uma central de comando 

(GM); 

➢ Manter uma relação estreita com o Corpo de Bombeiros (GM); 

➢ Manter relação de parceiras com as Polícias Militar e Civil (GM); 

➢ Realizar planejamento estratégico da administração municipal; 

➢ Implantar a sala de Gestão e Monitoramento Municipal; 

➢ Realizar a avaliação e aprimoramento da estrutura administrativa 

existente; 

 

❖  Diretoria da Guarda Municipal 

❖  Diretoria de Arrecadação 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTES 

 

➢ Cuidar e manter todos os veículos em ótimo estado de conservação e uso; 

➢ Controlar o uso dos combustíveis e seus insumos com responsabilidade; 

➢ Controlar todos os licenciamentos de todos os veículos, motocicletas e 

outros; 

➢ Disciplinar todo o uso dos veículos, inclusive ambulâncias da 

administração municipal; 

➢ Manter uma oficina para reparos diversos dos veículos; 

➢ Manter um cadastro e controle das oficinas prestadoras de serviços 

mecânicos ou de outra especialidade em concordância com a Secretaria 

Municipal de Administração e Finanças; 



➢ Manter controle e disciplina de todos os servidores lotados deste órgão; 

➢ Racionalizar o uso de todos os veículos da administração municipal; 

➢ Ter um cadastro completo de toda frota, com suas principais 

características de usos e estados; 

➢ Manter parceria com o Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN 

(SMT); 

➢ Estruturar a sinalização de transito horizontal e vertical (SMT); 

➢ Revitalizar todas as paradas de ônibus e transporte alternativo (SMT); 

➢ Manter os Guardas Municipais de Trânsito, orientados e treinados (SMT); 

➢ Reestruturar projetos de viabilidade de transito na cidade, bem como as 

entradas e saídas (SMT). 

 

❖ Superintendência Municipal de Trânsito 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA 

 

➢ Cuidar de toda a comunicação e mídia da Administração municipal; 

➢ Instituir a função do Porta Voz da Administração municipal; 

➢ Formatar toda comunicação midiática de todos os Órgãos municipais, 

para inserção nas redes sociais, prestando contas à população; 

➢ Fomentar a criação do Jornal Municipal; 

➢ Dar transparência às contas públicas através do Portal da Transparência 

em concordância com a Secretaria Municipal de Administração e 

Finanças; 

➢ Manter uma boa relação com os diversos Meios de Comunicação 

existentes no município; 

➢ Manter uma conexão estreita com todos os órgãos municipais, para 

substanciar a formatação de comunicação; 

➢ Reestruturação da Ouvidoria municipal, com poder de atuação e 

resolução as demandas com os respectivos órgãos; 

➢ Criar plataformas midiáticas para alavancar a administração municipal, 

com o intuito de acabar com a burocracia. 

 

 

 

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 



 

➢ Captar recursos federais e outros na construção de uma nova Estação de 

Tratamento de Água e melhoramento da atual; 

➢ Projetar o esgotamento sanitário em todo o município em parceria com o 

Ministério da Saúde – FUNASA; 

➢ Oferecer um serviço de fornecimento de água com tratamento adequado; 

➢ Manutenção de todos os esgotos no município. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO 

 

➢ Cuidar de toda a arrecadação, controlar e promover o destino dos 

recursos; 

➢ Manter totalmente organizado, o Portal da Transparência; 

➢ Cuidar e controlar todas as finanças advindas ao erário público, inclusive 

das outras Secretarias; 

➢ Manter controle rígido orçamentário e das contas públicas; 

➢ Realizar uma gestão planejada com rigoroso acompanhamento das 

metas estabelecidas em todas as secretarias municipais, instituindo o 

respeito e a disciplina na execução da Lei Orçamentária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

Diretrizes para um novo tempo no município de União dos Palmares 

Alagoas 

 

➢ Governar com diálogo, transparência e controle social; 

➢ Controle das contas públicas e responsabilidade fiscal; 

➢ Promoção da cidadania com foco no cuidado às pessoas; 

➢ Políticas sociais para todos os munícipes; 

➢ Fortalecer a Educação, a Cultura e o Turismo de forma integrada; 

➢ Fortalecimento da economia local, com desenvolvimento sustentável; 

➢ Recuperação da infraestrutura urbana e rural; 

➢ Estrutura administrativa com foco em planejamento estratégico, 

focado na transparência e controle orçamentário. 

 

 

 

 

 


