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GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

 
Nossa MISSÃO é continuar fortalecendo nossa vocação de 

produzir e gerar renda, criando oportunidades de trabalho e 

desenvolvimento sustentável para as famílias de Apuí. 
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GESTÃO PARTICIPATIVA 

Prezado Eleitor e Prezada Eleitora, 

É com satisfação e alegria que apresentamos para a sociedade apuiense este 

documento, contendo um esboço das principais propostas de governo da 

Coligação “DE MÃOS DADAS PELO APUÍ”, procurando contemplar todos os setores 

que integram a Administração Pública Municipal. As propostas aqui 

apresentadas foram discutidas e aprovadas pelos Partidos que integram a base 

de nossa coligação e servirão para orientar nosso trabalho frente à Prefeitura 

Municipal.  

Com base no princípio da participação da sociedade, a Administração Municipal 

deverá direcionar suas ações no sentido de promover o planejamento 

estratégico de desenvolvimento sustentado e equilibrado, de forma articulada 

com as políticas econômicas e sociais da esfera estadual e federal. Para tanto, 

é fundamental a valorização de todos os Conselhos Municipais que juntos 

formarão o Conselho da Cidade, instrumento fundamental para efetivar a 

GESTÃO PARTICIPATIVA.  

Queremos ressaltar que nosso objetivo é harmonizar o desenvolvimento sócio 

econômico com a participação efetiva da iniciativa privada, organizações não 

governamentais, associações, cooperativas, sindicatos e demais entidades 

representativas, observando sempre os princípios da ética, da solidariedade, da 

cooperação e da responsabilidade socioambiental.  

Muitos são os desafios, mas com a graça de DEUS e o seu VOTO, 

conseguiremos esta VITÓRIA. Em sua presença, assumimos o 

“COMPROMISSO COM O POVO DE APUÍ”, onde com humildade, 

transparência, determinação, seriedade e competência, construiremos uma 

aliança de trabalho e compromisso, continuando a transformação do nosso 

Município, cada vez mais, em um lugar de oportunidade para todos. 

 

Marcos Lise 
Candidato a Prefeito de Apuí 

 

Ocimar Moreira 
Candidato a Vice-prefeito de Apuí 
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TÍTULO I 

DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
CAPÍTULO I 

DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 
 

Em consonância com o Plano Diretor do Município de Apuí adotaremos a Política 
de Desenvolvimento Econômico e Social estruturada para os setores da 
agropecuária, comércio e serviços, extrativismo, indústria e turismo, que deverá 
se constituir em processo de planejamento e ações de crescimento econômico 
equilibrado e autossustentado, buscando a melhoria dos indicadores sociais de 
bem-estar e de qualidade de vida, observando as seguintes Diretrizes e 
Objetivos Gerais:  

Diretrizes 

I – priorização das ações de regularização fundiária e ambiental, com a criação 
do programa municipal de regularização fundiária e ambiental, como fator 
preponderante para o desenvolvimento econômico e social do Município; 
II – planejamento estratégico participativo de desenvolvimento socioeconômico, 
de forma articulada com as políticas econômicas e sociais das esferas estadual 
e nacional de governo; 
III – adoção de políticas públicas cujas ações valorizem economicamente os 
produtos locais, os recursos naturais e humanos, as manifestações culturais e 
desportivas; 
III – criação da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 
Sustentável - SEPLANDS; 
IV – formação de parcerias e formalização de convênios de cooperação técnica 
e financeira com organismos nacionais e internacionais, instituições financeiras, 
iniciativa privada, organizações não-governamentais, governos estadual e 
federal, que visem atrair investimentos e o financiamento de projetos prioritários; 
V – promoção de mudanças na base produtiva para a diversificação e 
verticalização da produção, bem como para a redução da crescente pressão 
sobre os recursos naturais do Município e região; 
VI – incorporação e desenvolvimento de conhecimento científico, tecnológico e 
de técnicas modernas de gestão e produção de forma harmoniosa com aquelas 
tradicionalmente utilizadas no processo econômico local, viabilizando a 
socialização desse conhecimento junto às populações tradicionais; 
VII – modernização, informatização e manutenção (via PNAFM ou PMAT) do 
Sistema Tributário, Administrativo e dos Setores Jurídico, de TI, e Sociais 
Básicos Municipais e investimento em estrutura física, equipamentos, 
treinamento e capacitação dos colaboradores, quanto ao uso das ferramentas 
tecnológicas, com vistas a desburocratizar processos, reduzir a inadimplência, 
melhorar a comunicação e a transparência, incentivar a cultura da inovação e 
melhorar a capacidade humana; 
VIII – garantir o cumprimento do PCCS de todos os servidores municipais; 
IX – desenvolvimento do Programa Desenvolvimento Econômico Comunitário, 
ou ação semelhante; 
X – criação e/ou adoção de programas de certificação ambiental; 
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XI – fomento ao turismo; 
XII – promoção de eventos para gerar fluxo de consumidores; 
XIII – regularização e urbanização do Distrito de Sucundurí. 

 

Objetivos Gerais 

I – fortalecer e consolidar o Município de Apuí como polo de desenvolvimento 
econômico na região Sul do Amazonas; 
II – fortalecer e consolidar a EXPOAP como principal evento do setor primário, 
no Estado do Amazonas; 
III – estimular e dinamizar a formação de cadeias produtivas; 
IV – identificar e estimular empreendimentos e negócios econômicos prioritários 
e coerentes com as vocações locais; 
V – fomentar a infraestrutura de apoio às atividades econômicas, como distritos 
e polos industriais, dentro de um plano de sustentabilidade ambiental; 
VI – incentivar a implantação de parques tecnológicos para a criação de novos 
produtos e processos de produção de alta tecnologia; 
VII – incrementar o mercado de trabalho e gerar renda, oportunizando, 
prioritariamente, a mão-de-obra local; 
VIII – incrementar as exportações do Município, sem prejuízo ao abastecimento 
do mercado local; 
IX – melhorar a infraestrutura de apoio às atividades econômicas das zonas rural 
e urbana; 
X – estimular a criação de cooperativas e associações. 
 

Seção I 
Da Agropecuária 

 
As políticas de desenvolvimento da agropecuária serão orientadas pelas 
seguintes diretrizes: 

I – diversificação da produção agrícola, com incentivo às culturas permanentes 
e alternativas; 
II – incentivo ao aumento da produtividade das culturas agrícolas, com a adoção 
de novas tecnologias de produção, como o Sistema Agro Florestal (SAF) a 
mecanização, a irrigação e o uso de sementes e mudas selecionadas, reduzindo 
ao máximo os impactos ambientais; 
III – incentivo à agricultura familiar, dotando-a de condições especiais para a 
produção e comercialização; 
IV – criação de programas de incentivo à piscicultura, apicultura e à criação de 
pequenos animais; 
V – fomento à implantação de agroindústrias, com vistas à verticalização da 
produção primária; 
VI – formação de parcerias com universidades e instituições de pesquisas para 
o desenvolvimento de inovações tecnológicas;  
VII – apoio ao funcionamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; 
VIII – criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural; 
IX – criação de programa de incentivo ao manejo sustentável e à melhoria da 
qualidade dos rebanhos; 
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X – incentivo à pactuação entre bancos públicos e organizações de produtores 
com vistas à facilitação do financiamento; 
XI – incentivo ao fortalecimento da organização dos produtores; 
XII – mobilização das três esferas de Governo e sociedade civil organizada a fim 
de agilizar as atividades de regularização fundiária e ambiental dos lotes rurais; 
XIII – trafegabilidade, manutenção permanente, melhoria e ampliação da malha 
rodoviária municipal, para garantir o escoamento seguro da produção 
agropecuária local; 
XIV – fazer gestão e parceria com o Governo do Estado, para a conclusão das 
obras das pontes do Rio Canadá, Igarapé Açú, Rio Aracu e outras necessárias, 
mais a recuperação e manutenção da AM 174 (Estrada Apuí/Novo Aripuanã) e 
sua interligação com a BR 319, afim de encurtar o trajeto Apuí/Manaus, em pelo 
menos 600 quilômetros, facilitando o escoamento da nossa produção e 
reduzindo os custos com impostos interestaduais, dos produtos que abastecem 
o nosso comércio. 
 
São objetivos das políticas de desenvolvimento da agropecuária: 

I – fazer gestão, junto ao Governo Federal, para agilizar as ações de 
Regularização Fundiária das propriedades rurais do nosso Município; 
II – aumentar a produtividade da agricultura, da pecuária, da pesca e do 
extrativismo, com a implementação de programas econômicos e políticas de 
crédito que estimulem essas atividades; 
III – verticalizar a produção primária, como meio de agregação de valor, de 
internalização e geração da renda e emprego, principalmente com a criação de 
agroindústrias, 
IV – garantir apoio à produção agropecuária, principalmente com a construção 
de obras de infraestrutura de apoio às atividades produtivas; 
V – articular as parcerias necessárias para expandir a eletrificação rural, inclusive 
com a produção de energia alternativa; 
VI – otimizar as potencialidades da produção agropecuária, com a realização de 
estudos e pesquisas que identifiquem novas vocações, diversifiquem a base 
produtiva, aumentem a produtividade e melhorem a comercialização; 
VII – melhorar a qualidade dos rebanhos. 
 

Subseção I 
Da Agricultura Familiar 

 
A agricultura familiar consiste em uma forma de produção diversificada, 
que se desenvolve em pequenas propriedades, onde predomina o trabalho 
familiar e, eventualmente, o trabalho assalariado, cujo processo produtivo 
está sob a direção das famílias agricultoras. 

O desenvolvimento da agricultura familiar será norteado pelas seguintes 
diretrizes:  

I – fomento à infraestrutura de apoio à produção familiar; 
II – formação e capacitação técnico-profissional aos agricultores; 
III – formação de consciência socioambiental, estimulando a boa convivência do 
homem com o meio em que vive e trabalha; 
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IV – implantação do Sistema de Inspeção Municipal - SIM; 
V – apoio ao associativismo rural; 
VI – auxílio na organização dos produtores para as aquisições públicas e a 
merenda escolar; 
VII – articulação de parcerias (comunidades, poder público e ONGs) para a 

capacitação dos recursos humanos e estruturação física das Organizações de 

Produtores e Produtoras, objetivando a estruturação necessária e a formação de 

associados conhecedores dos seus direitos e deveres; de associações 

parceiras, registradas e adimplentes, com planejamento e objetivos definidos; de 

gestores capacitados; de jovens e mulheres atuantes na gestão das 

organizações e de comunidades capacitadas para realizar trabalhos em grupo e 

elaborar e administrar projetos 

São objetivos para o desenvolvimento da agricultura familiar: 

I – viabilizar a eletrificação rural e projetos de energia alternativa; 
II – otimizar o espaço e o funcionamento da Feira do Produtor Rural como central 
de comercialização da agricultura familiar; 
II – articular a retomada, conclusão e implementação, do projeto da Unidade de 
Apoio à Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar – UADAF; 
IV – reformar e/ou ampliar os espaços de comercialização, principalmente em 
feiras e mercados; 
V – incentivar a implantação de laboratório de análise de solo. 
 

Subseção II 
Da Agricultura Comercial 

 
Agricultura comercial é uma atividade econômica praticada por produtores 
que desenvolvem a agricultura mecanizada, cuja produção é voltada 
prioritariamente para a exportação regional, nacional ou internacional. 

O desenvolvimento da agricultura comercial será norteada pelas seguintes 
diretrizes: 

I – uso de tecnologias de produção dentro de bases ecologicamente 
sustentáveis, respeitando a legislação vigente; 
II – estímulo à instalação de agroindústrias e à verticalização da produção; 
 
São objetivos para a promoção da agricultura comercial: 
 
I – aumentar o número de postos de trabalho diretos e indiretos; 
II – elevar as exportações do Município; 
III – aumentar a participação do Município nos mercados nacional e internacional 
de produtos agrícolas; 
IV – elevar a arrecadação tributária municipal. 
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Subseção III 

Da Produção Familiar 
 

Entende-se por produção familiar toda atividade econômica com geração 
de renda realizada por mão-de-obra familiar. 

As diretrizes para a promoção da produção familiar são: 

I – criação de programas de fomento à implantação de micro e pequenas 
unidades industriais de produtos regionais, como artesanato e artefatos em 
geral; 
II – valorização econômica do artesanato e das produções artísticas e culturais; 
III – capacitação técnico-profissional dos trabalhadores da produção familiar. 
 

São objetivos do desenvolvimento da produção familiar: 

I – implantar projetos de incubadoras de empresas; 
II – promover e divulgar a produção artesanal e artística local, com a realização 
de feiras de exposição da produção familiar; 
III – organizar a produção familiar, estimulando redes de comercialização local, 
regional e nacional para promover os produtos locais; 
IV – criar espaços locais para a exposição e comercialização do artesanato e da 
produção familiar. 

Subseção IV 
Do extrativismo e da Pesca 

 
Extrativismo é a atividade de extração e coleta de recursos naturais de 
origem vegetal, animal ou mineral. 

As diretrizes que irão nortear o desenvolvimento do extrativismo são as 
seguintes: 

I – aproveitamento econômico de recursos florestais madeireiros, para uso na 
construção civil e produção de móveis, e não-madeireiros, no beneficiamento de 
produtos alimentícios, medicinais e fabricação de cosméticos e outros; 
II – incentivo a inovações tecnológicas de criação, captura, transporte e 
armazenamento do pescado; 
III – desenvolvimento da aquicultura; 
IV – fortalecimento do mercado interno e garantia de abastecimento do mercado 
local; 
V – incentivo à organização e profissionalização dos pescadores; 
VI – ordenamento das atividades extrativas e pesqueiras; 
VII – exploração racional dos recursos minerais;  
VIII – incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva do setor madeireiro; 
IX – construção de uma Base de Apoio aos Ribeirinhos, na Prainha; 
X – aquisição de um ônibus, para transporte dos ribeirinhos e apoio a eventos 
esportivos, culturais e religiosos; 
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O desenvolvimento do extrativismo terá os seguintes objetivos:  

I – garantir a exploração sustentável dos produtos do subsolo, da floresta e dos 
rios; 
II – incentivar o beneficiamento dos produtos madeireiros e não-madeireiros, 
através de pequenas e médias unidades industriais; 
III – implantar infraestrutura de apoio às atividades extrativistas; 
IV – incentivar e fortalecer acordos de pesca. 

 
Seção II 

Da Indústria 
 

O desenvolvimento do setor industrial será norteado pelas seguintes 
diretrizes: 

I – fortalecimento dos empreendedores da indústria; 
II – promover ações de melhoria da logística do município; 
III – facilitar os licenciamentos; 
IV – incentivos à integração da indústria com o setor de serviços; 
V – realização de estudos que subsidiem a elaboração de uma política para o 
setor dentro de bases sustentáveis, com definição de mecanismos de atração e 
incentivo a investimentos que adotem o uso dos recursos naturais, o respeito ao 
meio ambiente e prática da responsabilidade social como princípios; 
VI – viabilização de áreas, distritos e condomínios industriais; 
VII – verticalização dos produtos primários locais, incentivando a agregação de 
valor, a internalização da renda, a geração de postos de trabalho e o aumento 
das receitas municipais; 
VIII – desenvolvimento da bioindústria; 
 

Seção III 
Do Comércio e dos Serviços, inclusive o Serviço Público 

 
As diretrizes para o fortalecimento do comércio e dos serviços são: 

I – fortalecimento do mercado interno; 
II – monitoramento e acompanhamento do desempenho do setor terciário da 
economia; 
III – parcerias com entidades e organismos dos setores secundário e terciário, 
por exemplo, Associação Comercial e Empresarial de Apuí - ACEAP, com vistas 
à realização de pesquisas e estudos que visem o fortalecimento de suas 
atividades; 
IV – incentivo à criação de novos negócios e empreendimentos comerciais e de 
serviços; 
 
Os objetivos do fortalecimento das atividades comerciais e de serviços são 
os seguintes:  

I – implementar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a Lei da Liberdade 
Econômica; 
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II – nomear, capacitar e incentivar o Agente de Desenvolvimento Local - ADL; 
III – aderir à RedeSimples para simplificar o registro e a legalização de empresas 
e negócios; 
IV – instalar e manter a Sala do Empreendedor; 
V – planejar e organizar os espaços urbanos e rurais destinados prioritariamente 
ao setor; 
VI – revitalizar os atuais espaços do comércio local;  
VII – tornar atraente os investimentos e estimular a competitividade; 
VIII – atrair os empreendimentos informais de comércio e serviços para o 
mercado formal, através de ações públicas economicamente vantajosas;  
IX – valorizar as micros e pequenas empresas; 
X – estimular a geração de postos de trabalho e a geração de renda; 
XI – promover a sustentabilidade pela participação dos pequenos negócios nas 
compras públicas; 
XII – facilitar o acesso ao crédito e aos serviços financeiros; 
XIII – expandir as políticas voltadas ao microempreendedor individual – MEI; 
XIV – articular parcerias com o “Sistema S”, e Instituições de Ensino, como 
CETAM, IFAM e UEA, para a criação do Programa Municipal de Capacitação de 
Mão de Obra Local, em áreas prioritárias; 
XV – reformar e ampliar o prédio da Prefeitura e construir o Almoxarifado 
Municipal, objetivando melhorar a qualidade dos serviços ofertados, tendo em 
vista o maior conforto, tanto dos servidores, quanto dos usuários, bem como 
atender ao princípio da boa guarda e acondicionamento, de documentos, 
insumos, equipamentos e outros materiais; 
 

Seção IV 
Do Turismo 

 
Promoveremos e incentivaremos o turismo como setor estratégico de 
desenvolvimento econômico e social do município, de acordo com as 
seguintes diretrizes: 

I – desenvolvimento de política estratégica de programas e projetos prioritários 
em consonância com as políticas federal e estadual de fomento ao setor; 
II – formação de parcerias entre o poder público, a iniciativa privada e 
comunidades para a formulação e gestão da política municipal do turismo; 
III – criação e execução de programas de fomento a Polos de Turismo;  
IV – integração das potencialidades naturais, culturais e do patrimônio histórico 
e arqueológico às políticas de desenvolvimento do turismo; 
V – formação e capacitação de recursos humanos; 
VI – preservação do patrimônio histórico-cultural e do meio ambiente. 
 
A política de desenvolvimento do turismo buscará atingir os seguintes 
objetivos: 

I – criar a Secretaria, ou o Departamento Municipal de Turismo; 
II – promover e divulgar o potencial turístico do Município, em níveis local, 
nacional e internacional; 
III – executar programas de fomento ao turismo; 
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IV – elaborar o Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo, subsidiado pelo 
Plano de Ordenamento Turístico e pelo Inventário da Infraestrutura e da Oferta 
Turística; 
VI – criar o Conselho Municipal de Turismo, ou agregá-lo/integrá-lo à instituição 
que recepcione o Departamento Municipal de Turismo; 
VII – realizar feiras de negócios e eventos relacionados à promoção do turismo; 
VIII – desenvolver as principais aptidões turísticas do município, como os 
turismos ecológico, rural, de eventos, de negócios, religioso, comunitário e 
científico. 

CAPÍTULO II 
DO MEIO AMBIENTE 

Seção I 
Da Política Ambiental 

 
A Política Ambiental no Município de Apuí será articulada de acordo com 
as políticas públicas estadual e federal de gestão e proteção ambiental, 
tendo como fundamentos para o desenvolvimento sustentável, mediante a 
regularização ambiental, visando o bem-estar coletivo e o uso racional dos 
recursos naturais. 
As ações da Política Ambiental Municipal serão baseadas na estratégia de 
gestão, com permanente controle social, orientadas pela legislação 
pertinente, pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e pelas seguintes 
diretrizes: 

I – utilização de instrumentos de gestão ambiental e políticas públicas 
estabelecidos nas legislações federal, estadual e municipal, além de outros 
adequados à regularização ambiental dos produtores do nosso Município;  
II – definição do meio ambiente como elemento fundamental do sistema do 
planejamento e desenvolvimento sustentável do Município, inclusive da área 
rural; 
III – parcerias com universidades, centros de pesquisa tecnológica e 
organizações não-governamentais visando à capacitação de servidores públicos 
para o exercício do licenciamento ambiental dos empreendimentos implantados 
no Município; 
IV – ampliação da oferta de áreas verdes públicas qualificadas, implantando 
equipamentos de lazer, esportes e infraestrutura, e criação de praças nas áreas 
urbanas do município, preferencialmente nos bairros carentes de área verde, 
com mobiliário urbano adequado e tratamento paisagístico, garantindo o acesso 
de toda a população, por exemplo, Projeto de Urbanização da Lagoa; 
V – desenvolvimento de Programa de Educação Ambiental junto às escolas da 
rede pública; 
VI – implantação de programa de lixo urbano que defina ações de coleta, 
tratamento e destinação adequada dos resíduos sólidos e seus subprodutos; 
VII – apoio a iniciativas particulares de coleta seletiva associada a programas de 
reciclagem de lixo; 
VIII – criação de sistema municipal de coleta e disposição adequada do entulho, 
divulgando esses programas de maneira a evitar que esse material seja disposto 
irregularmente nas vias públicas ou terrenos vazios; 
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IX – arborização dos logradouros públicos com espécies adequadas (Plano 
Municipal de Arborização Urbana). 
 
São objetivos da Política Ambiental do Município: 

I – habilitar, à luz da Lei Complementar 140/2011 e da Resolução 15/2013, do 
CEMAAM, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para assumir as ações de 
licenciamento ambiental dos nossos produtores rurais;  
II – fazer gestão, junto ao Governo do Estado do Amazonas, para a agilização 
na execução do Programa de Regularização Ambiental do Amazonas – PRA e 
dos Projetos: PROJECAR e Paisagens Sustentáveis, que têm por meta, avançar 
nas demais etapas do CAR e nos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas 
PRAD, visando à suspensão dos embargos das propriedades rurais e à 
regularização ambiental dos produtores do nosso Município;  
II – incentivar o desenvolvimento da pesquisa e fomentar a aplicação de 
tecnologias orientadas ao uso adequado e à proteção dos recursos ambientais, 
naturais ou não;  
III – identificar e proteger sítios arqueológicos, de acordo com lei federal; 
IV – fortalecer o Sistema Municipal de Meio Ambiente, em especial o Conselho 
Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Meio Ambiente; 
V – proteger as águas superficiais que banham o Município, visando conciliar a 
balneabilidade com as demais atividades. 
VI – criar e implantar a Guarda-Ambiental-Mirim; 
VII – estimular a criação do Grupo Voluntário: Amigos do Turismo e do Meio 
Ambiente. 
VIII – atualizar e implementar os instrumentos de gestão ambiental e de 
ordenamento territorial. 

CAPÍTULO III 
DO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL 

Seção I 
Do Sistema de Saúde 

 
São diretrizes do Sistema Municipal de Saúde: 
 
I – elaboração e implementação do Plano Municipal de Saúde, com definição de 
programas, projetos e ações estratégicas para a execução da política de saúde; 
II – descentralização dos serviços, com direção única da Administração 
Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde; 
III – atendimento integral à população, com prioridade às atividades preventivas, 
sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
IV – participação da sociedade na elaboração, fiscalização e avaliação das 
estratégias e ações de saúde do Município, por meio do Conselho e das 
Conferências Municipais de Saúde; 
V – adequação dos serviços sanitários às demandas epidemiológicas; 
VI – disponibilidade à população de serviços de saúde com qualidade 
progressiva, acesso fácil e em todos os níveis de atenção; 
VII – integração articulada das três esferas de governo no planejamento, 
financiamento e execução do Sistema Único de Saúde; 
VIII – garantia de acesso gratuito aos serviços de saúde a todo cidadão. 
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O Serviço Municipal de Saúde buscará permanentemente os seguintes 
objetivos:  
 
I – melhorar a qualidade do atendimento aos usuários do SUS; 
II – fortalecer a participação social na gestão do SUS; 
III – intensificar as ações de saúde no município, priorizando as ações 
preventivas; 
IV – facilitar o acesso da população às ações e serviços de saúde; 
V – melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde. 
 
São ações estratégicas do Sistema Municipal de Saúde: 
 
I – expandir e aparelhar a rede física de atendimento básico de saúde; 
II – ampliar a área de cobertura populacional do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PAC’s) e capacitar os servidores; 
III – ampliar a área de cobertura populacional do Programa Saúde da Família 
(PSF); 
III – construir UBS’s no Setor Coruja e Mata-Matá; 
IV – manter programa que garanta a assistência médica e odontológica itinerante 
e periódica à população rural; 
V – criar e implantar programa que garanta o fornecimento gratuito de 
medicamentos básicos à população; 
VI – erradicar as fossas negras nas residências urbanas e principais 
comunidades rurais; 
VII – instalar e/ou ampliar unidades de apoio aos pacientes em tratamento fora 
do domicílio; 
VIII – incentivar a medicina alternativa, em parceria com organizações não-
governamentais e centros de pesquisa que já a desenvolvam; 
IX – propor Consórcio aos municípios de Novo Aripuanã, Manicoré, Maués e 
Jacareacanga no estado do Pará, para atendimento às populações das áreas de 
influência do Município; 
X – criar política e órgão gestor dos serviços municipais de água, drenagem e 
esgoto; 
XI – promover capacitação permanente aos profissionais de saúde; 
XII – atrair, através de mecanismos de compensação, mais profissionais da área 
de saúde, em especial os profissionais de medicina; 
XIII – realizar mutirões cirúrgicos de catarata e pterígios; 
XIV – firmar convênios com laboratórios locais para realização de exames 
específicos; 
XV – ofertar exames de ultrassonografia e endoscopia; 
XVI – realizar atendimento médico, odontológico e de enfermagem, nas 
comunidades rurais não cobertas por UBS’s; 
XVII – implantar a academia da saúde; 
XVIII – disponibilizar médico especialista mensalmente; 
XIX – adequar o espaço físico e ampliar e capacitar a equipe do Centro de 
Assistência Psicossocial - CAPS; 
XX – construir um Centro de Fisioterapia; 
XXI – construir uma sala de controle de Zoonozes; 
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XXI – construir sala para o laboratório de análise da qualidade da água para o 
consumo humano; 
XXII – articular parceria com o município de Maués, para estruturar a UBS da 
Barra de São Manoel; 
XXIII – construir a Central de Medicamentos; 
XXIV – ampliar o laboratório de Próteses Dentárias; 
XXV – articular parceria com o Governo do Estado para reformar o Hospital; 
XXVI – estruturar e preparar uma equipe de atendimento para a Unidade de 

Cuidados Intensivos - UCI. 

Seção II 
Da Educação 

 
O Município adotará, no âmbito da educação pública, as seguintes 
diretrizes: 
 
I – implementação do PAR Plano de Ações Articuladas – Plano de Metas/ 

Compromisso Todos Pela Educação e do Plano Municipal de Educação com 
base na aprovação do Plano Nacional de Educação, com definição de 
programas, projetos e ações estratégicas para a execução da política de 
Educação; 
II – garantia do direito e permanência no ensino básico a todos os munícipes, 
inclusive aos portadores de necessidades especiais, em igualdade de 
oportunidade e acesso; 
III – melhoria permanente da qualidade do ensino municipal; 
IV – redução da evasão e da repetência escolar; 
V – formação continuada aos docentes e corpo técnico administrativo da rede 

municipal de ensino e cumprimento da data base dos trabalhadores em 
educação, com parâmetros estabelecidos em Lei; 
VI – ampliação e melhoria da infraestrutura física da educação municipal, com a 
instalação de equipamentos, recursos e materiais básicos necessários à prática 
do bom ensino, assim como às atividades desportivas, culturais e de lazer; 
VII – adequação da estrutura física das escolas para atender alunos com 
necessidades especiais (rampas, banheiros, etc.) 
VIII – adoção de programa que estimule relação interativa da escola com a 
família e a comunidade, com a abertura para atividades extracurriculares, 
eventos, comemorações festivas, cursos, palestras, integrando os moradores 
em suas atividades e em seus espaços de lazer e esporte; 
IX – modernização da gestão escolar, inclusive com a informatização das 
secretarias das escolas; 
X – estimulo à produção e uso de material didático regionalizado, com conteúdo 
adaptado à dinâmica municipal e à realidade dos alunos; 
XI – estímulo a políticas públicas que levem à erradicação do analfabetismo no 
município; 
XII – democratização na gestão da educação. 
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São objetivos da Educação Municipal:  
 
I – garantir o ensino básico e de qualidade a todos; 
II – promover a inclusão, a cidadania, e estimular a ascensão social, ofertando a 
todos oportunidades futuras de melhor qualidade de vida e trabalho; 
III – estimular a cultura empreendedora e os mecanismos de transparência; 
IV – adotar o ensino do empreendedorismo na rede municipal; 
V – capacitar professores para desenvolver habilidades empreendedoras, com 
vistas a apoiar a inserção dos jovens no empreendedorismo; 
VI – erradicar o analfabetismo. 
 
São ações estratégicas para a Educação Municipal: 
 
I – ampliar, aparelhar e melhorar a rede física de ensino municipal, inclusive para 
o atendimento da Educação Infantil; 
II – dotar as escolas da cidade e das comunidades-polo de núcleos de 
informática, laboratórios multidisciplinares, bibliotecas, videotecas e quadras 
poliesportivas; 
III – criar programa voltado à melhoria da qualidade do ensino municipal, com 
ações voltadas à formação continuada dos docentes e ao combate à evasão e à 
repetência escolares; 
IV – produzir e adotar na rede municipal de ensino materiais didáticos adaptados 
à realidade municipal; 
V – incluir no currículo do Ensino Básico disciplina voltada à educação 
socioambiental e práticas agrícolas; 
VI – estabelecer critérios para distribuição de fardamento e material escolar aos 
alunos carentes da rede municipal; 
VII – criar e desenvolver programa educacional e um centro voltados ao 
atendimento da educação especial (alunos, docentes e familiares); 
VIII – criar sistema próprio de avaliação periódica da qualidade do ensino 
municipal; 
IX – ampliar e melhorar o transporte escolar aos alunos da rede municipal, 
principalmente àqueles da zona rural; 
X – estabelecer critérios para a contratação de transportes escolares; 
XI – fornecer alimentação escolar a todos os alunos, inclusive com a adoção de 
cardápio regional; 
XII – oferecer aos estudantes secundaristas curso pré-vestibular público gratuito; 
XIII – construir e aparelhar a sede da Secretaria Municipal de Educação; 
XIV – implementar o Sistema Municipal de Ensino, com a criação do Fundo e do 
Conselho Municipal de Educação; 
XV – elaborar em conjunto com representações da sociedade civil, o Plano 
Municipal de Educação; 
XVI – realizar, a cada dois anos, a Conferência Municipal de Educação; 
XVII – implantar programa de formação continuada e especialização dos 
profissionais de Educação, inclusive àqueles que trabalham com educação 
especial; 
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XVIII – propor parcerias ao Governo do Estado/Secretaria Executiva de 
Educação visando à ampliação da oferta de vagas do Ensino Médio na zona 
rural do Município, bem como aperfeiçoamento do transporte escolar; 
XIX – articular a celebração de convênios visando a implantação de polos 
universitários; 
XX – fornecer bolsa de estudo a alunos locais que cursam universidade em 
outras localidades, de acordo com critérios socioeconômicos e desempenho 
acadêmico destes, conforme legislação vigente; 
XXI – construir, reformar, ampliar e/ou reativar as Escolas Municipais Rurais e 
Ribeirinhas e construir a Escola Municipal Indígena no Distrito de Sucundurí; 
XXII – incrementar ações e parceria junto à APAE – Associação de Pais e 
Amigos de Excepcionais; 

XXIII – dotar Recurso Orçamentário para o Festival de Verão e Esportes 
Aquáticos; 
XXIV – reformar o Estádio Municipal: arquibancada, banheiros, vestiários 
e instalar refletores para a utilização e realização de jogos no período 
noturno; 
XXV – Dar continuidade ao projeto capoeira da gente, nas escolas; 
XXVI – Garantir a aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar 
para alimentação da merenda escolar; 
XXVII – eleger pelo voto direto do corpo discente, docente e pais, os diretores 
de escolas municipais. 
XXVIII – propor Consórcio aos municípios de Novo Aripuanã e Maués para 
atendimento às populações das áreas de influência do Município; 
XXVIII – construir e aparelhar uma Creche no Bairro JK. 
 

Seção III 
Do Desporto e do Lazer 

 
O Poder Executivo promoverá o desporto e o lazer de acordo com as 
seguintes diretrizes: 
 
I – elaboração e execução, em parceria com entidades da sociedade civil, de 
planejamento de ações voltadas à promoção do desporto e do lazer no 
Município; 
II – fomento a uma nova cultura urbana voltada ao lazer e ao prazer do convívio 
informal e espontâneo; 
III – promoção do desporto como forma de inclusão social e de prevenção à 
marginalidade; 
IV – incentivo e apoio ao desporto como forma de divulgação e captação de 
eventos e recursos para o Município; 
V – estímulo à promoção dos campeonatos municipais; 
VI – aumento e diversificação dos espaços de esporte e lazer, com prioridade 
aos bairros e regiões rurais com maiores carências; 
VII – estímulo à prática de esportes olímpicos, com destaque ao atletismo; 
VIII – estímulo à criação de escolinhas de esporte; 
IX – criação do Departamento Municipal de Desporto, Cultura e Lazer. 
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Seção IV 

Da Cultura 
 
A Política Municipal de Cultura adotará as seguintes diretrizes: 
 
I – elaboração, em parceria com a sociedade civil e outros organismos públicos, 
de um plano municipal de cultura e de proteção do patrimônio histórico; 
II – inventário, pesquisa e estudo de todas as principais manifestações culturais 
e artísticas do Município, presentes e passadas, com vistas ao resgate e 
divulgação da memória cultural local e incentivo às manifestações atuais; 
III – formação de banco de dados e de imagens sobre o patrimônio histórico-
cultural, para uso público; 
IV – formação de técnicos e outros profissionais voltados às atividades culturais 
e artísticas; 
V – promoção de eventos públicos que divulguem a cultura local; 
VI – articulação da política cultural integrada à promoção do turismo municipal. 
 
São objetivos da Política Municipal de Cultura: 
 
I – preservar e revitalizar o patrimônio histórico-cultural; 
II – estimular a formação de consciência coletiva e instrumentos públicos de 
preservação da cultura e do patrimônio histórico municipais; 
III – criar oportunidades de formação artística e cultural aos cidadãos locais; 
IV – criar e manter, em parceria com organismos públicos e não-governamentais, 
instrumentos diversos de divulgação da cultura e do patrimônio histórico local, 
inclusive de eventos promocionais, visando o incremento do turismo; 
V – contribuir para a construção da cidadania cultural, garantindo a todos 
espaços e instrumentos necessários à criação, produção e manifestação 
cultural; 
VI – incentivar ações de cidadania e de inclusão social, articulando a política 
cultural às demais políticas públicas afins, especialmente aquelas voltadas à 
educação e apoio à juventude; 
 
São ações estratégicas na área da Cultura e do Patrimônio Histórico: 
 
I – criar legislação municipal para proteção de bens culturais e fomento à cultura; 
II – documentar, selecionar, proteger e promover a preservação, a conservação, 
a reciclagem, a revitalização e a divulgação dos bens culturais tangíveis, naturais 
ou construídos, assim como dos bens intangíveis, considerados patrimônio ou 
referências históricas ou culturais no âmbito do Município. 
III – criar e fazer funcionar o Conselho Municipal de Desporto, Cultura e Lazer, 
com a participação de representantes do Poder Público e da sociedade civil; 
IV – criar, construir e aparelhar a Casa da Cultura de Apuí, dotando-a de 
auditório, salas para o desenvolvimento de atividades culturais, como teatro, 
dança, pintura, música, artesanato, e da nova Biblioteca Municipal; 
V – criar o Museu Histórico Municipal; 
VI – fazer o inventário histórico e cultural do município, para sua proteção e 
aproveitamento turístico e científico; 
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VII – criar o Calendário Municipal de Eventos. 
 
O patrimônio histórico, cultural e paisagístico de Apuí é constituído de: 
 
I – bens imóveis de valor histórico ou cultural; 
II – os sítios arqueológicos; 
III – formas de expressão e manifestações culturais; 
IV – obras, objetos, documentos, edificações e espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; 
V – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
VI – pinturas rupestres, petróglifos e outras marcas, ainda que fragmentárias, 
deixados por antigas civilizações; 
 

Seção V 
Da Segurança Pública 

 
A Política de Segurança Pública de Apuí se dará em parceria com os 
demais entes federados, sempre com vistas à preservação da ordem 
pública e do patrimônio, e será elaborada com a participação de 
representantes da sociedade civil. 
 
São ações estratégicas da segurança pública no Município: 
 
I – criar e implantar a Guarda Municipal, destinada à proteção dos bens do 
Município, serviços e instalações, conforme lei; 
II – implantar equipamentos de segurança pública nas zonas urbanas e rurais 
criados por lei; 
III – promover, em parceria com os demais entes, o aperfeiçoamento dos 
recursos humanos vinculados à segurança realizada no Município; 
IV – estimular a criação e manutenção de comissões civis e de conselhos 
comunitários de segurança pública, que discutirão os problemas e apresentarão 
sugestões para o controle da violência, dando ênfase às ações preventivas à 
criminalidade; 
V – criar um centro de ressocialização para adolescentes infratores; 
VI – propor ao Governo do Estado a pactuação para a instalação da delegacia 
especializada da mulher no município, o pleno e regular funcionamento da 
Delegacia da Policial Civil e elevação do Pelotão de Polícia Militar de Apuí à 
categoria de Companhia Independente de Polícia Militar; 
VII – reivindicar junto a PGE – Procuradoria Geral do Estado a instalação efetiva 
da Defensoria Pública no Município.  
 

Seção VI 
Da Habitação de Interesse Social 

 
O Poder Executivo implantará programas de habitação de interesse social, 
de acordo com as seguintes diretrizes: 
 
I –implementação do Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS, 
conforme estabelecido no artigo 12 da Lei 11.124/05, obedecendo aos seguintes 
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procedimentos: criação de um fundo municipal, com dotação orçamentária 
própria, destinado a implementar a Política Nacional de Habitação de Interesse 
Social e a receber recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
e constituição de um conselho municipal composto por representantes da área 
de habitação da sociedade civil e de organismos públicos e privados. 
II – definição de zonas especiais de interesse social (ZEIS), para a promoção de 
habitação de interesse social, reurbanização e regularização fundiária de áreas 
com moradias precárias ocupadas por população de baixa renda; 
III – garantia da função social da propriedade, com a aplicação dos instrumentos 
urbanísticos previstos nos artigos 2º e 4º da Lei 10.257/2001; 
IV – remanejamento de habitações localizadas em áreas de risco, como 
encostas de serras, áreas alagáveis e adjacências de voçorocas, realocando-as 
em zonas especiais de interesse social; 
V – estabelecimento de parâmetros físicos de moradia social, índices 
urbanísticos e de procedimentos de aprovação de projetos, de forma a facilitar a 
produção habitacional pela iniciativa privada;  
VI – otimização da infraestrutura e a redução dos custos de urbanização dos 
programas habitacionais;  
VII – estímulo à realização de parcerias com instituições governamentais, não-
governamentais e a iniciativa privada para desenvolvimento de alternativas de 
menor custo e maior qualidade e produtividade das edificações residenciais;  
VIII – integração dos três níveis de governo para a formulação de um plano de 
ação conjunta para a promoção de Habitação de Interesse Social no Município. 
 
São objetivos da política de habitação do Município:  
 
I – articular a política de habitação de interesse social com as demais políticas 
públicas; 
II – assegurar moradia que garanta as condições de habitabilidade e que seja 
atendida por serviços públicos essenciais;  
III – coibir novas ocupações por assentamentos habitacionais inadequados, 
oferecendo alternativas habitacionais em locais apropriados e a destinação 
adequada a essas áreas;  
IV – propiciar a participação da sociedade civil na definição das ações e 
prioridades e no controle social da política habitacional;  
V – captar recursos financeiros, institucionais, técnicos e administrativos 
destinados a investimentos habitacionais de interesse social. 
 
São ações estratégicas da Política Habitacional:  
 
I – implementar o Plano Municipal de Habitação, com participação social e que 
considere: o diagnóstico das condições de moradia no Município; a definição de 
metas de atendimento; a definição de diretrizes e a identificação de demandas 
por distrito administrativo; 
II – realizar, a partir do Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS, as 
Conferências Municipais de Habitação, para definição da Política Municipal de 
Habitação. 
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Seção VII 

Da Assistência Social 
 
A Política de Assistência Social do Município adotará as seguintes 
diretrizes: 
 
I – adequação da Política de Assistência Social do Município ao Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS; 
II – garantia de condições dignas de acolhimento às pessoas em situação de 
vulnerabilidade social; 
III – articulação com outros níveis de governo ou com entidades da sociedade 
civil para o desenvolvimento de serviços, programas e projetos de Assistência 
Social; 
IV – desenvolvimento de ações para o pleno exercício da cidadania e a melhoria 
da qualidade de vida dos cidadãos; 
V – integração de ações conjuntas às demais políticas setoriais, visando ao 
enfrentamento da pobreza, à garantia e universalização dos direitos sociais e ao 
provimento de condições para atender às demandas sociais.  
 
São objetivos da Assistência Social: 
 
I – prover em todo o Município serviços, programas, projetos e benefícios de 
proteção social básica e/ou especial para famílias, indivíduos e grupos que deles 
necessitarem; 
II – assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade 
na família e que garantam a convivência familiar e comunitária; 
 
São ações estratégicas da Assistência Social: 
 
I – implantar o Programa de Atenção Integral à Família, selecionadas de acordo 
com os indicadores de vulnerabilidade social; 
II – alocar recursos financeiros no Fundo de Assistência Social para executar as 
ações de Proteção Social Básica e Especial e as provisões de benefícios 
eventuais; 
III – executar programas de capacitação de gestores, técnicos, conselheiros e 
prestadores de serviço;  
IV – ampliar o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS e implantar o 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS; 
V – manter parceria com órgãos públicos, entidades privadas e sociedade civil, 
para a implantação de ações com vistas à organização da rede de serviços de 
assistência social; 
VI – criar e implementar o Programa Bolsa Cidadã Municipal; 
VII – integrar programas de âmbito governamental para que seja incorporado o 
segmento da pessoa idosa e dos portadores de necessidades especiais nas 
políticas públicas de habitação, transporte, educação e outras de alcance social, 
garantindo o respeito e o atendimento às suas especificidades; 
VIII – implementar ações e campanhas para divulgação dos direitos da pessoa 
idosa, da criança e do adolescente e dos portadores de necessidades especiais; 
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IX – implementar as ações do Programa Assistência Judiciária Gratuita; 
X – fortalecer as ações da Defesa Civil Municipal e criar o Conselho Interativo de 
Segurança e Justiça (Cisju); 
XI – implantar programa de acolhimento e tratamento aos usuários de drogas; 
XII – implantar programa de defesa do consumidor e de direitos do cidadão, 
inclusive com a instalação de serviço 0800; 
XIII – ampliar, aparelhar e melhorar a estrutura física da Secretaria de 
Assistência Social, inclusive as unidades a ela vinculadas; 
XIV – fortalecer as instâncias de participação e de controle da sociedade civil 
sobre as políticas desenvolvidas no campo da Assistência Social, em especial a 
partir dos Conselhos Municipais; 
XV – alocar recursos financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente;  
XVI – ampliar e capacitar o quadro de profissionais nos equipamentos do SUAS; 
XV II – implantar a vigilância sociossistencial.  

 
Seção VIII 

Do Saneamento Ambiental 
Subseção I 

Da Limpeza Pública Municipal 
 

Define-se como atividade de limpeza pública municipal toda e qualquer 
ação de caráter técnico-operacional necessária ao manuseio, coleta, 
limpeza de logradouros, transporte, tratamento, valorização e disposição 
final de resíduos sólidos, incluídos o seu planejamento, regulamentação, 
execução, fiscalização e monitoramento ambiental. 
 
A execução das atividades de limpeza pública municipal caberá ao órgão 
ou entidade municipal competente, por meios próprios ou mediante 
permissão ou contratação de terceiros, na forma da lei. 
 
Define-se como resíduos sólidos ou lixo qualquer substância ou objeto, 
com consistência sólida ou semissólida, de que o detentor se desfaz ou 
tem a intenção ou a obrigação de se desfazer. 
 
São diretrizes para a política de limpeza pública municipal: 
 
I – controle e a fiscalização dos processos de geração de resíduos sólidos, 
incentivando a busca de alternativas ambientalmente adequadas; 
II – ampliação do sistema de coleta de resíduos sólidos para atender a região 
urbana e comunidades-polo; 
III – promoção da sustentabilidade ambiental, social e econômica na gestão dos 
resíduos; 
IV – estímulo aos munícipes, por meio de processo educativo e de informação, 
para participarem na minimização dos resíduos e controle dos serviços; 
V – estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novas 
técnicas de gestão, minimização, coleta, tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos;  
VI – construção do novo cemitério. 
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São objetivos relativos à política de limpeza pública municipal: 
 
I – proteger a saúde humana, por meio do controle de ambientes insalubres 
derivados de manejo e destinação inadequados de resíduos sólidos; 
II – promover um ambiente limpo por meio do gerenciamento eficaz dos resíduos 
sólidos e recuperação do passivo paisagístico e ambiental; 
III – preservar a qualidade dos recursos hídricos pelo controle efetivo do descarte 
de resíduos em áreas de mananciais e de preservação ambiental; 
IV – promover oportunidades de trabalho e renda para a população de baixo 
poder aquisitivo pelo aproveitamento de resíduos domiciliares, comerciais e de 
construção civil, desde que aproveitáveis, em condições seguras e saudáveis; 
V – controlar os processos de geração de resíduos e fomento à busca de 
alternativas com menor grau de nocividade. 
 
São ações estratégicas para a política da limpeza pública municipal:  
 
I – elaborar o Código de Limpeza Urbana, e implementar o Plano de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e o Plano Municipal de 
Saneamento Ambiental, à luz da Lei 14.026/2020 – Novo Marco Legal do 
Saneamento; 
II – institucionalizar a relação entre o Poder Público, as organizações sociais e a 
iniciativa privada, facilitando parcerias, financiamentos e gestão compartilhada 
dos resíduos sólidos; 
III – incentivar o desenvolvimento e o consumo de produtos não-tóxicos, de alto 
rendimento, duráveis, recicláveis e passíveis de reaproveitamento;  
IV – implantar e estimular programas de coleta seletiva e reciclagem, 
preferencialmente em parceria com grupos de catadores organizados em 
cooperativas, com associações de bairros, condomínios, organizações não-
governamentais e escolas;  
V – estabelecer indicadores de qualidade do serviço de limpeza urbana que 
incorporem a pesquisa periódica de opinião pública;  
VI – implantar sistema próprio de coleta e destinação final do lixo hospitalar. 
 
A limpeza urbana do Município será exercida, de forma específica, através 
da criação do Sistema de Limpeza Urbana do Município de Apuí. 
 
Define-se o Sistema de Limpeza Urbana como o conjunto de meios físicos, 
materiais e humanos que possibilitem a execução das atividades de 
limpeza urbana, de acordo com os preceitos de engenharia sanitária e 
ambiental. 

Subseção II 
Do Esgotamento Sanitário 

 
O Poder Executivo observará as seguintes diretrizes em relação ao 
esgotamento sanitário: 
 
I – implantação de projeto de tratamento do esgoto doméstico;  
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II – implantação de rede de esgotamento sanitário para atendimento universal 
de toda a população, inclusive nos novos loteamentos; 
III – proibição de ligações de esgoto sanitário nas redes de águas pluviais e vice-
versa. 
IV - proibição de abertura de novos loteamentos em áreas onde não há serviço 
de esgotamento sanitário; 

Subseção III 
Do Abastecimento de Água e da Drenagem 

 
O Poder Executivo observará as seguintes diretrizes em relação aos 
recursos hídricos e ao abastecimento de água: 
 
I – ampliação da rede de abastecimento de água potável; 
II – adoção de alternativa própria à captação e distribuição de água para 
abastecimento urbano, com a criação do Órgão Municipal de execução e gestão 
do serviço; 
III – elaboração de um Plano Municipal de Abastecimento de Água; 
IV – proibição de abertura de novos loteamentos em áreas onde não há água 
canalizada tratada, evitando a abertura clandestina de novos poços artesianos; 
V – demarcação, recuperação e preservação permanente das fontes e 
nascentes de água na malha e perímetro urbanos. 
 
O Poder Executivo observará as seguintes diretrizes em relação à 
drenagem urbana: 
 
I – elaboração do Plano Municipal de Drenagem Urbana; 
II – ampliação das redes de drenagem urbana de águas pluviais, priorizando as 
áreas onde a falta desse serviço vem causando a abertura de voçorocas e riscos 
aos moradores; 
III – preservação dos leitos naturais dos córregos e rios, mesmo em área urbana, 
evitando as canalizações fechadas, construções de vias em cima dos córregos, 
procedimentos estes que podem provocar enchentes; 
VI – proibição à ocupação das margens dos igarapés, rios e voçorocas por 
habitações irregulares, com o monitoramento e vigilância contínuos dessas 
áreas; 
V – manutenção permanente das redes de drenagem urbana, evitando a 
obstrução por lixo e entulhos e as consequências causadas por esse problema. 
 

Seção IV 
Da Iluminação Pública 

 
O Poder Executivo observará as seguintes diretrizes em relação à 
iluminação pública: 
 
I – criação de um programa de iluminação pública, garantindo a iluminação das 
vias, logradouros e equipamentos públicos; 
II – publicidade dos seus resultados, inclusive das arrecadações da Contribuição 
de Iluminação Pública. 
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Seção VI 

Acessibilidade, Mobilidade e Transporte Público 
 

A política de acessibilidade em Apuí é a articulação e integração dos 
componentes estruturantes da mobilidade − trânsito, transporte, sistema 
viário, educação de trânsito e integração regional – de forma a assegurar o 
direito de ir e vir com sustentabilidade e segurança, considerando a melhor 
relação custo-benefício social e visando: 
 
I – reduzir a necessidade de deslocamentos; 
II – garantir a fluidez do trânsito com os níveis de segurança definidos pela 
comunidade técnica; 
III – garantir a universalidade do transporte público;  
IV – garantir logística empresarial no sistema de mobilidade urbana, no 
transporte de cargas e mercadorias,  
V – promover acessibilidade a pedestres, ciclistas, pessoas com necessidades 
especiais e mobilidade reduzida;  
VI – adaptar o sistema de transporte coletivo, garantindo eficiência operacional, 
segurança, conforto e qualidade ambiental; 
VII – qualificar a hierarquização urbana nos corredores de transporte coletivo; 
VIII – reordenar o tráfego de cargas perigosas e superdimensionadas; 
IX – promover a integração do sistema de mobilidade urbana municipal às redes 
regionais de transporte, priorizando os modos rodoviário e hidroviário, intra e 
intermunicipais, que congregam o transporte coletivo nos seus modos mais 
importantes. 

Subseção I 
Da Circulação Viária 

 
São diretrizes para a circulação viária: 
 
I – tratamento urbanístico adequado das vias da rede estrutural e corredores de 
transportes, de modo a garantir a segurança dos cidadãos e a preservação do 
patrimônio histórico, ambiental, cultural, paisagístico, urbanístico e arquitetônico 
da cidade;  
II – pavimentação e manutenção de ramais, vicinais e similares entre a sede do 
município e a zona rural. 
 
São objetivos da circulação viária: 
 
I – adequar o sistema viário, tornando-o mais abrangente e funcional, 
especialmente nas áreas de urbanização incompleta, visando à sua estruturação 
e ligação interbairros;  
II – garantir o abastecimento, distribuição de bens e escoamento da produção do 
Município. 
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São ações estratégicas para a garantia da boa circulação viária:  
 
I – implantar e recuperar a malha viária, adequando o serviço de transporte 
coletivo para atendimento às demandas e aos bolsões deficientes surgidos nos 
núcleos instalados nas áreas de expansão urbana e na zona rural; 
II – estabelecer programa de pavimentação, recuperação e conservação do 
sistema viário, de forma a incorporar tecnologia que contribua para a melhoria 
da qualidade ambiental; 
III – implantar sinalização própria ao transporte público coletivo; 
IV – implantar equipamentos urbanos e sinalização específica que contemple os 
portadores de mobilidade reduzida e de necessidades especiais; 
V – manter atualizado cadastro da malha viária em sistema georreferenciado. 
 

Subseção II 
Do Sistema de Transporte Público 

 
O Sistema de Transporte Público (STP) é o conjunto integrado entre os 
diferentes modos de transporte e serviços voltados à melhoria da 
mobilidade no Município, em atendimento às necessidades sociais. 
 
Os modos de transportes referidos correspondem aos seguintes: 
 
I – Transporte Coletivo Urbano; 
II – Transporte Coletivo Rodoviário e Hidroviário Intra e Intermunicipal; 
III – Transporte Individual de Passageiros em Automóveis (Táxi e Moto táxi e 
Aplicativos); 
IV – Transporte Coletivo Interdistrital;  
V – Serviço de Transporte Escolar; 
VI – Serviço de Transporte Aeroviário Intermunicipal.  
 
São diretrizes para o Sistema de Transporte Público: 
 
I – monitoramento da demanda que orientará a realização de estudos de 
viabilidade dos projetos de transporte; 
II – priorização da circulação do transporte coletivo sobre o transporte individual 
na ordenação do sistema viário;  
III – equacionamento do sistema de movimentação e armazenamento de cargas, 
de modo a reduzir seus impactos sobre a circulação de pessoas e o meio 
ambiente; 
IV – Empenho do Poder Público Municipal, visando o aumento da oferta e a 
consequente queda dos preços ora praticados pelo Sistema de Transporte 
Aeroviário em Apuí. 
 
São objetivos do Sistema de Transporte Público: 
 
I – proporcionar maior segurança e conforto aos deslocamentos de pessoas e 
bens, com redução dos tempos e custos;  
II – reduzir a ocorrência de acidentes e mortes no trânsito;  
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III – tornar o sistema de transporte coletivo um provedor eficaz e democrático de 
mobilidade e acessibilidade urbana; 
IV – minimizar os custos com o transporte aéreo ampliando o acesso da 
população a esse modo de transporte. 
 
São ações estratégicas do Sistema de Transporte Público: 
 
I – implementar a Lei de Municipalização do Gerenciamento do Trânsito; 
II – definir a Secretaria Municipal de Transporte como órgão executor e gestor 
da política do setor; 
III – elaborar e implementar o Plano Municipal de Transporte; 
IV – definir os programas, ações, equipamentos e estratégias necessários à 
educação de trânsito para todos; 
V – articular junto aos órgãos competentes a homologação, recuperação e 
ampliação do Aeroporto de Apuí. 
 

Seção VII 
Apoio ao desenvolvimento de Meios de Comunicação 

Promover a conectividade é uma das premissas para o aumento da 

produtividade do setor de serviços. Esta conectividade tem como ponto de 

partida o acesso aos meios de comunicação, em especial à internet de 

banda larga com alta velocidade. Sabemos que as parcerias necessárias 

poderão garantir telecentros e internet rápida para empresas e para a 

prestação de serviços, tanto públicos, quanto privados. 

Os meios de comunicação referidos correspondem aos seguintes: 
 
I – Sistema de Telefonia Móvel; 
II – Sistema de Rádiocomunicação; 
III – Serviço de Internet; 
 
São objetivos do Apoio ao desenvolvimento de Meios de Comunicação: 

I – fazer gestão junto à ANATEL e exigir que as empresas do setor atuantes em 
nosso Município, ampliem e melhorem o Serviço de Telefonia Móvel, sob pena 
de formalização de denúncia e retirada de incentivos. 
II – articular as parcerias necessárias à criação, implantação, regularização e 
fortalecimento de Rádios Comunitárias, no território do Município; 
III – articular parcerias com empresas privadas e propor convênios com as 
esferas estadual e federal, afim de assegurar o acesso à internet de banda larga 
e disponibilizar wi-fi gratuito em diferentes pontos da cidade como forma de criar 
uma estrutura atrativa para empreendimentos em geral, especialmente os 
empreendimentos digitais; 
IV – elaborar e implementar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação. 


