
PLANO DE GOVERNO - ITATIM 

 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

• instituição em cada secretaria/departamento/órgão de um planejamento 

plurianual e estratégico para definir diretrizes e metas de gestão de 

acordo com o plano  de governo; 

• estabelecimento de uma política permanente de aperfeiçoamento dos 

servidores e avaliação dos resultados; 

• cumprimento dos prazos fixados por lei (15 dias) para as certidões e 

pedidos de informações à prefeitura; 

• informatização dos arquivos e racionalização dos procedimentos 

administrativos com a utilização da intranet em todas as 

secretarias/departamentos/órgãos; 

• Parcerias com Organizações Governamentais e Não-governamentais, 

buscando o desenvolvimento na Administração Pública; 

• Observância e cumprimento da Lei de responsabilidade Fiscal; 

• Controle da qualidade na prestação dos serviços oferecidos; 

• Implantação da Prefeitura Itinerante, onde semestralmente a equipe de 

trabalho, juntamente com o Prefeito irão se deslocar para uma 

comunidade polo, com o objetivo de avaliar a administração, ouvindo e 

adotando a melhor forma de atender às necessidades especificas de 

cada localidade; 

• Incentivar à participação popular nos conselhos comunitários; 

• Promover políticas públicas que visem à profissionalização das mulheres 
em suas atividades culturais e profissionais. 

• Efetuar ingerência junto ao Governo do Estado para implantação de um 
posto de atendimento de serviço do SAC/CIDADÃ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

• Democratização do acesso e garantia da permanência do aluno na escola; 

 

• Criação de ações destinadas ao fim da evasão, da repetência, da 

reprovação e da distorção idade/série; 

 
• Reformulação, coletiva, do projeto pedagógico coerente com a realidade 

de cada Unidade Escola, do aluno e, principalmente, do contexto sócio-

econômico e cultural em que os mesmos se inserem; 

 
• Garantir a funcionalidade do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE) do governo federal, seguindo as 28 diretrizes pautadas em 

resultados de avaliação de qualidade e de rendimento dos estudantes, 

criando o ciclo de nove anos no Ensino Fundamental; 

• Fortalecimento da GESTÃO DEMOCRÁTICA com a 
participação  

Efetiva da comunidade; 

• Estímulo ao APERFEIÇOAMENTO DOS DOCENTES E PESSOAL 
TÉCNICO e a sua formação continuada; 

• Construir Centro Integrado de Educação e Lazer como espaço de 
convivência e desenvolvimento de programas educativos, socioculturais 
e de lazer; 

• Proporcionar à população todas as modalidades de ENSINO PÚBLICO 
GRATUITO em nossa cidade: DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO 
FUNDAMENTAL II; 

• Implantar único padrão de qualidade na rede municipal de educação, de 
forma a garantir o bom atendimento a todos os alunos, sem distinção 
entre Unidades Escolares; 

• Aplicação integral das verbas oriundas das transferências 
constitucionais, do FUNDEB (Fundo Nacional do Desenvolvimento da 
Educação Básica) e das receitas municipais destinadas à educação; 

• Criação de um sistema informatizado de matrícula com a utilização da 
INTRANET em todas as escolas da rede municipal; 

• Parceria entre as Secretaria de Educação e Saúde para atendimento 
preventivo médico e odontológico nas unidades escolares; 

• Implantar e aprimorar programas do governo federal, como Brasil 
Alfabetizado e ProJovem, de modo que esses dialoguem com os novos 
programas da EJA Municipal; 

• Implantar política de entrega dos uniformes e materiais escolares, 
assegurando sua qualidade e prazos de entrega; 

• Em parceria com o Governo Estadual manter para o Município o 
PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS; 

• Garantia de TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO E DE QUALIDADE 
PARA TODAS AS LOCALIDADES EM TODOS OS TURNOS, de acordo 
com a necessidade; 

• Garantia de transporte adequado e regular para todos os estudantes 
pré-universitários e universitários do Município; 



• Promoção da CONFERÊNCIA ANUAL DE EDUCAÇÃO, com 
especialistas das mais diversas áreas do conhecimento, com o objetivo 
de discutir e propor soluções para os principais problemas educacionais 
do município; 

• Desenvolver e incentivar ações que favoreçam o conhecimento 
científico, humanístico, artístico, tecnológico e o desenvolvimento de 
valores éticos; 

• Promover campanhas educativas sobre temáticas de segurança, do 
meio ambiente, de saúde, de trânsito e outras; 

• Implantação e implementação de aulas de campo em forma de 
excursões para cidades do Estado da Bahia; 

• Implantar o Plano Aluno na Escola (PAE) que tem como finalidade em 
incentivar financeiramente os alunos que possuem notas boas e 
frequência alta nas escolas sendo um tipo de Bolsa Escola Municipal; 

• Implantar no currículo escolar municipal a Lei Federal 10.639/03, que 

institui o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira; 

• Garantir a inclusão das crianças com deficiência, assegurando 
acessibilidade, equipamentos e formação para os profissionais da rede 
municipal de ensino; 

• Ampliar e reestruturar os INFORCENTROS; 

• Buscar ampliação do acervo da BIBLIOTECA MUNICIPAL e criação de 

projetos literários que promova integração entre comunidade e unidade 

escolares; 

• Revitalização da FANFARRA MUNICIPAL em PARCERIA com as 

Escolas Municipais;  

• Criação do CENTRO CULTURAL para exposição de acervo histórico e 

memorial, com o incentivo e resgate das MANIFESTAÇÕES E FESTAS 

POPULARES; 

• Implantaçãoe implementação de  PROJETOS DE 

MÚSICAS, LITERÁRIOS, TEATROS E ARTES VISUAIS, COM 

REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS; 

• Implantar o projeto Cultura Viva, em parceria com o governo federal, 

visando fortalecer as manifestações culturais e a produção audiovisual 

nas comunidades e nas escolas; 

• Criação da Secretaria de Esporte e Lazer; 

• Elaboração de projeto que viabilize a recuperação das QUADRAS 

POLIESPORTIVAS do nosso município; 

• Criação de parques infantis no centro e povoados com viabilidade 

técnica aprovada; 

• Realização de Campeonatos com modalidades esportivas que forem 

devidamente implantadas ou que já estão sendo praticadas como: vôlei, 

basquete, futebol de campo, futsal, handebol, xadrez, capoeira, karatê, 

etc.; 



• Incentivo ao esporte estudantil e a multiplicação das modalidades  

     esportivas praticadas na cidade, com realização de Olímpiadas 

Estudantis;  

• Incentivo aos esportistas do nosso município na participação em 

atividades esportivas intermunicipais; 

• Criação, junto com a Diretoria de Esportes do Município, de uma 

escolinha de futebol e futsal; 

• Realização de mostras socioculturais, através de festivais, feiras e 

exposições, onde os artistas do município poderão expor suas 

produções; 

• Valorização dos artistas da terra na contratação em eventos e festejos 

municipais. 

 

SAÚDE 

 
• Introduzir e ampliar os programas do Ministério da Saúde, tais como 

Programa Saúde da Família (PSF); Programa Brasil Sorridente; 

Programa de Atendimento Domiciliar (PAD); Programa de Internação 

Domiciliar (PID); Farmácia Popular, SAMU (Serviço Móvel de 

Atendimento de Urgência); Hiperdia; CAPS (Centros de Atenção Psico- 

Social); Saúde do Idoso; Saúde da Mulher; entre outros; 

• Garantir a execução do PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF, 

com atendimento do médico e enfermeiros nas residências, 

principalmente, rurais, garantindo a prática da medicina preventiva; 

• Implantação de uma POLICLÍNICA com contratação dos profissionais 

para atendimento de consultas especializadas, em especial, 

oftalmologista, ginecologista, urologista pediatra, geriatra, cardiologista e 

ortopedista. Além de procedimentos como ultrassonografia, ECG, 

especialista obstetra para acompanhamento de paciente de alto risco, 

entre outros; 

• Reestruturação do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

dando atendimento a população carente e aos usuários de 

medicamentos contínuos; 

• Construção de uma SALA DE ESTABILIZAÇÃO com estrutura que 

funciona como local de assistência temporária e qualidade para 

estabilização de pacientes críticos/graves, para posterior 

encaminhamento a outros pontos da rede de atenção a saúde; 

• IMPLANTAÇÃO DO NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) com 

equipe composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, 

para atuarem em conjunto com os profissionais das Equipes Saúde da 

Família, compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob 

responsabilidade das Equipes de Saúde; 

• Implementar o PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) através de uma 

política intersetorial das Secretarias de Saúde e Educação que 



aproveitam o espaço privilegiado da escola para práticas de promoção e 

prevenção da saúde. 

• DESCENTRALIZAR para toda a zona rural a coleta e a ENTREGA DOS 

RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, evitando idas e vindas 

dos pacientes à unidade da sede do município; 

• Eficiência e dignidade na REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES, 

especialmente aqueles que fazem hemodiálise, quimioterapia, etc; 

• Desenvolver atividades POLITICAS DE AÇÃO PREVENTIVA junto aos 

munícipes através dos médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, 

nutricionista e agentes de saúde nas comunidades; 

• INFORMATIZAR toda a área de saúde, inclusive com acesso a 

INTERNET NAS UNIDADES DE SAÚDE; 

• Prestar ATENDIMENTO MÉDICO e de enfermagem domiciliar, incluindo 

entrega de medicação, a todos portadores de enfermidades que tenham 

DIFICULDADES DE SE LOCOMOVER até as unidades de saúde; 

• Realizar campanhas de prevenção ao câncer de próstata e mama; 

• Implementar os programas de atenção aos portadores diabetes, 

hipertensão, atendimento a crianças e gestantes, visando a  promoção 

da SAÚDE EM GRUPO; 

• Promover cursos de CAPACITAÇÃO para todos os funcionários de todos 

os setores ligados à saúde, especialmente os agentes comunitários de 

saúde, para darmos atendimento humanizados a todos os usuários do 

SUS; 

• Estruturar a SECRETÁRIA DE SAÚDE para acolher melhor a  

população. Reestruturação das UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE; 

• Expansão, aprimoramento e equipamento do LABORATÓRIO DE 

ANÁLISE CLÍNICAS DO MUNICIPIO, com realização de exames e 

contratação de bioquímicos para o município; 

• Implantar e aprimorar os programas de atenção integral à saúde da 

criança e do adolescente, da mulher, do adulto, do idoso, do trabalhador, 

das pessoas com deficiência, DST/AIDS e de saúde mental. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
• Ampliação das atividades desenvolvidas pelo CRAS (Centro de 

Referência em Assistência Social); 

Criar o programa integrado de segurança alimentar e nutricional em 
articulação com as secretarias de ação social e educação, visando uma 
politica de inclusão social a economia solidaria e desenvolvimento 
econômico; 

• Viabilizar a implantação de merenda diferenciada, no sentido de atender 

as necessidades nutricionais das crianças matriculadas nas escolas da 

rede publica municipal; 

• Planejar as ações de assistência social tendo como centro a família e a 

comunidade; 



• Criar um calendário de atendimento do CRAS na regiõe das Traíras e 

nas demais de maior vulnerabilidade do município; 

• Implantar uma casa de acolhimento para as situações apresentadas pelo 

Conselho Tutelar com toda estrutura e acompanhamento psicológico; 

• Garantir a igualdade de gêneros, religião, raças, e todos os grupos 

étnicos no combate permanente a qualquer tipo de preconceito e 

discriminação; 

• Aquisição de um veículo para o Conselho Tutelar acompanhado do KIT; 

• Implantar e ampliar a oferta de programas complementares como 

microcrédito, capacitação profissional, alfabetização de adultos, 

cooperativismo e ações de educação, cultura, esporte e lazer para 

famílias em situações de vulnerabilidade social; 

• Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, 

Educação, Esportes, Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a 

prevenção e a atenção à família; 

• Montar uma estrutura para o Conselho Tutelar com implantação de um 

espaço físico para desenvolver o trabalho de proteção das crianças e 

adolescentes; 

• Promover articulações com o governo federal e o estadual para 

aplicação de recursos financeiros na cidade, ampliando a oferta de 

serviços à criança, ao adolescente e às suas famílias; 

• Aderir ao Programa de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, para fomento e apoio a planos, programas e projetos 

municipais / regionais de atendimento protetor à criança e ao 

adolescente vítima de violência; 

• Priorizar as mulheres chefes de família e de baixa renda nos diversos 

programas sociais do município; 

• Realizar campanhas de combate à violência contra a mulher, divulgando 

a Lei Maria da Penha como forte instrumento na defesa de seus direitos; 

• Implantar programa que ofereça espaço para o idoso com ofertas de 

serviços e atividades de convivência, incluindo o atendimento específico 

aos que estão em situação de vulnerabilidade; 

• Incentivar o setor privado e as ONGs a gerarem alternativas de moradia 

para pessoas idosas sem proteção familiar; 

• Buscar parcerias para a implantação do Programa de Capacitação de 

Cuidadores de Pessoas Idosas; 

• Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento das pessoas 

com deficiência; 

• Promover campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com 

deficiência; 

• Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência promovendo a 

adaptação de calçadas e acessos a prédios públicos; 

• Realizar formação permanente dos servidores nas questões 

relacionadas aos direitos humanos, visando um atendimento que elimine 

qualquer manifestação de discriminação; 

• Criar o Conselho Municipal de Juventude, para formular diretrizes, 

discutir prioridades e avaliar programas e ações da Gestão Municipal. 



INFRAESTRUTURA, TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA 
 

• Recuperação de todas as estradas vicinais; 

• Buscar junto aos órgãos governamentais recursos para implantação e 
implementação de projeto para esgotamento sanitário na sede do 
município; 

• Efetuar ingerência junto aos Governos Federal e Estadual para 
eletrificação das comunidades que ainda não foram beneficiadas com o 
programa Luz Para Todos. 

• Construção da praça (da Juventude); um Programa do Ministerio do 
Turismo, na localidade Lagoa de Tanquinho; 

• Efetur  audiencias publicas na zona urbana do nosso municipio para 
implantar em alguns bairros, praças multi-uso; 

• Realização de projeto e captação de recursos para construção de quadra 
poliesportiva nas localidades; 

• Reativar em noso município o Novo Programa Habitacional a ser 
implantado pelo Governo Federal; 

• Realizar levantamento para verificar alternativas de reestruturar ou criar 
novo espaço para cemitério da sede do município; 

• Realização de projeto para construção de parques infantis em áreas 
aprovadas mediante viabilidade técnica (zona urbana e rural); 

• Manutenção e melhoramento do transporte dos feirantes, viabilizando 
dessa forma a locomoção com qualidade das pessoas da zona rural a 
sede e vice-versa. 

 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

• Revitalização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente com 

contratação de profissionais especializados da área; 

• Desenvolver na cidade o programa Juventude e Meio Ambiente, do 

governo federal, que visa à formação e o fortalecimento de lideranças 

ambientalistas jovens;Criação do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento do Meio Ambiente; 

• Criar o programa de hortas comunitárias, com assistências técnicas para 

as comunidades produtoras; 

• Elaboração de Projetos visando parceria com outros municípios, ONG’s e 

instituições estatais e privadas além de criação de cooperativa para o 

tratamento e reciclagem dos resíduos sólidos; 

• Efetuar parceria com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
para fortalecimento da agricultura familiar; 

• Implementação da coleta seletiva de lixo e sistema de aterro sanitário. É 

possível, através da coleta seletiva, a implantação de uma usina de 

reciclagem, e fabricação de compostos orgânicos para adubação; 

• Trabalho na Educação Ambiental de forma transversal nas Escolas 

Municipais com o apoio da Secretaria Municipal de Educação para a 



divulgação das principais leis ambientais na busca de alternativas para 

o problema da extinção de espécies da fauna e flora; 

• Estimular a criação de Associações Comunitárias nas diversas localidades 
da zona rural e nos bairros populares para fortalecimento das suas 
atividades; 

• Com base no diagnóstico ambiental sério, traçar normas que 

regulamentam as formas de uso do território, propondo as mais 

adequadas para diminuição dos impactos das ações antrópicas; 

• Dar apoio a qualquer atividade ou evento promovido por ONG’s, 

Igrejas, entidades Estatais, etc., que tenham como objetivo principal a 

questão ambiental; 

• Incentivo na adequação dos produtos da agropecuária dentro dos 

critérios do PAA (Programa Aquisição de Alimentos), visando que os 

pequenos agricultores familiares possam fornecer seus produtos para 

MERENDA ESCOLAR, através do PNAE; 

• Incentivo a criação da SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE, há a possibilidade de um trabalho voltado para a 

conscientização dos pequenos agricultores com relação ao uso correto 

do solo, observando a qualidade ambiental e a criação de hortas 

comunitárias; 

• Seminário sobre o sistema de AGROFLORESTA; 

• Elaboração de um PROJETO DE AGRONEGÓCIO, incentivando: 

• O plantio da agricultura orgânica; 

• A produção e beneficiamento de algumas culturas tradicionalmente já 

cultivadas como: fumo, laranja, maracujá, mandioca, uva, jaca, abacaxi, 
milho, banana, amendoim, feijão, legumes, verduras, cana de açúcar, 
café, cacau, etc.; 

• A prática da piscicultura; 

• A criação de gado, suíno e bovino; 

• A apicultura; 

• Ovinocaprinocultura; 

• Avicultura (galinha caipira e poedeiras). 

 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

• Atração de investimentos e viabilização de incentivos para implantação 

de indústrias, especialmente as que visem o beneficiamento de produtos 

agropecuários produzidos no Município; 

• Criar leis para incentivo fiscais, com o objetivo de estimular os 

Empresários do Município e atrair novos investimentos; 

 

• Com apoio dos deputados Estadual e Federal, iremos buscar a 

implantação de uma agência do Banco do Brasil; 

• Incentivar implantação de cooperativa que valorize sobre tudo os 

produtos locais; 



• Buscar parcerias com os Orgãos Públicos e o comércio local para 

promover capacitação incentivando o empreendedorismo; 

• Estimular, junto com o empresariado, a formação uma Associação 

Comerciais para regular as ativadades comerciais e indústrias do 

município. 

 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 
 

 

• O Policiamento Especializado é uma filosofia que ganha força em todo 

Estado, estaremos efetuando a solicitação para a implantação de uma base 

avançada da CAEL em nosso Município, com o objetivo de diminuir o índice 

de criminalidade para a maior segurança da nossa população, pois estamos 

às margens da BR 116, a mais importante e movimentada do Nordeste; 

• Realização de SEMINÁRIOS E PALESTRAS voltadas para crianças, 

adolescentes e jovens em parcerias com a Secretaria Municipal de 

Educação, Conselho Tutelar, Igrejas e Escolas Estaduais, visando à 

CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO; 

• Solicitar do Governo Estadual o aumento real do EFETIVO POLICIAL; 

 
• Elaboração de projetos Educativos, visando abranger o maior número de 

jovens possível na CONSCIENTIZAÇÃO dos males causados pelo USO DE 

ENTORPECENTES, associando a práticas saudáveis de esporte e projetos 

de integração social, inclusive com apoio psicológico; 

• ESTREITAR LAÇOS entre Administração Municipal, Delegacia de Polícia 

local e a Polícia Militar, dando apoio ao trabalho realizado na segurança 

municipal; 

• Instalação de um Posto Policial na localidade da Cibe; 

• Implementação da atuação da GUARDA MUNICIPAL com aquisição de 

veículos, armamento e contratação profissional; 

• Em parceria com os comerciantes e Polícia Civil, implantar câmeras de 

monitoramento nas principais vias da cidade.
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