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INTRODUÇÃO 

 

O prefeito tem como principal atribuição planejar as atividades, as obras e os 

serviços do município mantendo a convivência harmônica e institucional, como 

estabelece a Constituição. Ele governa com a colaboração dos poderes legislativo e 

judiciário. Pode apresentar projetos de lei à Câmara de Vereadores, além de 

sancionar, vetar e promulgar leis aprovadas pelos vereadores. 

O objetivo da Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora é continuar 

incentivando o trabalho conjunto, por meio da formação de consórcios, da celebração 

de convênios ou de outras formas de cooperação já previstas legalmente. Dar 

continuidade ao atendimento das necessidades do município, principalmente para 

buscarmos melhorar a qualidade de vida dos Livramentenses com um planejamento 

estratégico para mais quatro anos. 

A continuidade dos trabalhos permite foco em instrumentos de planejamento e 

rigoroso acompanhamento de metas possibilitando a coleta e análise de informações 

preciosas para a concepção de novas soluções para a cidade a médio e longo prazos 

e soluções que levarão o município a atingir um patamar de desenvolvimento 

satisfatório.  

As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com envergadura e 

complexidade que demandarão uma administração extremamente dedicada e 

competente, muito próxima e conhecedora das necessidades dos Livramentenses. 

A proposta do Plano de governo da COLIGAÇÃO O TRABALHO NÃO PODE 

PARAR tornará possível alcançar melhorias na saúde, educação, mobilidade e 

acessibilidade urbana, segurança, cultura, meio ambiente, habitação, trabalho e 

renda, esporte e lazer, ciência e tecnologia. 



CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

O município de Livramento de Nossa Senhora está localizado a sudoeste da 

capital Salvador, distante cerca de 606 quilômetros, ligando-se a ela por via rodoviária 

de pavimentação asfáltica. Possui uma área de 2.291 quilômetros quadrados. Situa-

se entre 13° 17' a 15° 20' de latitude sul e entre 41° 05' a 43° 36' de longitude W. 

Limita-se ao norte com o município de Rio de Contas, ao sul com os municípios de 

Brumado e Caetité, a leste com o município de Dom Basílio, a oeste com o município 

de Paramirim e a noroeste com o município de Érico Cardoso (antigo Água Quente). 

A altitude da sede é de 500 metros acima do nível do mar, segundo o marco do 

IBGE na Praça Dom Hélio Paschoal. Possui os seguintes distritos: Sede, Iguatemi, 

São Timóteo e Itanagé. 

O município está consolidado como um dos principais poios produtores de 

frutas do país, ocupando o 2º lugar na produção de mangas. O comércio é promissor 

e ativo com diversos estabelecimentos que atendem as necessidades da sua 

população. Outra atividade que tem se expandido no município é o da prestação de 

serviços, tanto na área de saúde como em outros setores: automotivo e agropecuário. 

 Com relação ao setor industrial, se destacam a ceramista com inúmeras 

indústrias de blocos e telhas.Baseado nessa caracterização, é que elaboramos o 

presente Plano de Governo, onde buscamos priorizar o desenvolvimento de nosso 

município de forma sustentável e amparada nos princípios éticos e legais. 

 

EDUCAÇÃO 

 

A melhoria da Educação está diretamente relacionada com a melhoria na 

formação, capacitação, instrumentalização e valorização dos professores e 

profissionais da área da educação, sendo estes, importantes fatores para motivação 

dos profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino. Investir e dar maior atenção 

para a infraestrutura das escolas, a merenda, o transporte, a relação com a 

comunidade, o uso dos recursos públicos e a aprendizagem. 

 



✓ Reestruturar a moradia de estudantes universitários de Vitória da 

Conquista e Salvador, disponibilizando um espaço que estimule a 

interação social, bem como os estudos; 

✓ Melhorar as condições dos alunos e profissionais da Educação com um 

projeto de estruturação moderna através de reforma e ampliação de 

Unidades Escolares na Zona Rural; 

✓ Implantar programas de incentivo por intermédio da gestão municipal 

junto aos agentes financeiros para aquisição de veículos novos e 

seminovos aos proprietários de transporte escolar, trazendo maior 

conforto e segurança aos alunos; 

✓ Instituir nas escolas o Boletim Escolar Eletrônico, facilitando o 

acompanhamento dos pais, disponibilizando informações sobre as 

notas e o rendimento escolar; 

✓ Construir uma creche na Sede do Município; 

✓ Construir uma escola de 12 salas na sede do Distrito de Iguatemi; 

✓ Construir uma escola de 12 salas na Sede do Município. 

 

SAÚDE 

 

A melhoria nos serviços públicos de saúde está relacionada diretamente com a 

humanização do atendimento. Continuaremos focando na qualificação e melhora dos 

modelos de atenção à saúde básica, com atividades na promoção, prevenção e 

recuperação em saúde, realizando programas especiais para a criança, a mulher, o 

homem e a melhor idade, com atendimento acolhedor e integral do cidadão. Dessa 

forma, o grande objetivo é estabelecer a continuidade e sustentabilidade de ações 

eficientes e efetivas, focando a gestão de qualidade que garanta uma Saúde Pública 

que atenda às necessidades da população. Dentre as propostas de trabalho, destaca-

se: 

✓ Implementar o Programa permanente de abastecimento nos postos de saúde 

e USF, através de implantação de ações de logística e gestão;  



✓ Realizar parcerias com o poder público, privado e organizações sociais para a 

realização de multirões de saúde buscando diminuir as filas em vários 

procedimentos com grande demanda; 

✓ Implantação de laboratórios de análises clínicas nos distritos com a vantagem 

de evitar penosas viagens dos moradores dos distritos até a sede do município 

proporcionando agilidade, comodidade e rapidez nos resultados dos exames; 

✓ Investir em recursos tecnológicos e equipamentos para diagnósticos do 

hospital vizando otimizar o tempo e contribuir para exames e procedimentos 

mais precisos; 

✓ Oferecer assistencia farmacêutica através da oferta, acesso  e distribuição de 

medicamentos na Farmácia Básica, estendendo aos distrititos; 

✓ Implementar e acompanhar a execução de medidas sanitárias preventivas 

visando a exposição da população a riscos; 

✓ Implantar Redes de Assistência à Saúde com adoção de linhas de cuidado e 

protocolos de atendimento; 

✓ Implantação do Hemocentro com adoção de linhas de cuidado e protocolos de 

atendimento, através de parceria com o Governo do Estado; 

✓ Aquisição de ambulâncias através de solicitação aos governos Federal e do 

Estado; 

✓ Implantação e apoio de políticas públicas de programas de saúde mediante 

aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada; 

✓ Ampliar as especialidades médicas para atendimento dos usuários (pediatria, 

ginecologia, neonatologia, oncologia, neurologia), contribuir para a 

consolidação do município como referência em saúde, integrando ações da 

atenção básica, média e alta complexidade. 

✓ Credenciar prestadores de serviços complementares para viabilizar a oferta de 

exames complementares, laboratoriais e de imagem; 

 

✓ Estabelecer parcerias com o setor privado para atendimentos ambulatoriais 

(ortopedistas, urologistas, ginecologista, cardiologista, dentre outros) para 

garantir o atendimento dos pacientes que esperam na fila para realizar o 

procedimento na rede pública de saúde incluindo a realização de exames de 



média e alta complexidade; 

✓ Integrar e articular a implantação do programa Saúde na Escola através de 

políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e 

adultos; 

✓ Intensificar recursos para assistência à saúde, investir na estrutura do sistema 

possibilitando a transformação do município em referência regional de saúde; 

✓ Construir uma nova sede do USF no Distrito de São Timóteo; 

✓ Construir uma nova sede do USF Sede I; 

✓ Construir uma sede própria para a Policlínica Dr. Edilson Pontes; 

✓ Construir uma sede para o USF do Bairro Estocada; 

✓ Construir uma nova sede do SAMU 192. 

 

ESPORTE E LAZER  

 

A cidade necessita enfrentar desafios para o desenvolvimento da juventude, 

particularmente aqueles jovens que vivem em comunidades carentes e que 

necessitam adquirir maior experiência e convívio social. O Esporte e lazer visa esporte 

e o lazer, proporciona através das suas atividades, agregar conhecimentos, valores e 

condutas aos seus praticantes. 

✓ Adequar as praças esportivas, através de reformas estruturais, com a 

implantação de banheiros, vestiários, bebedouros para ralização de atividades 

esportivas; 

✓ Apoiar práticas esportivas nas escolas municipais e competições da zona 

urbana e rural de futebol amador, masculino e feminino;  

✓ Ampliação e reforma do ginásio de esporte Enésio Soares Oliveira para servir 

de apoio às aulas de educação física, atividades complementares e 

campeonatos contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida dos 

munícipes; 

✓ Projeto de urbanismo para construção de pista de caminhada e uma ciclovia 

no Bairro Estocada; 



✓ Construir quadras esportivas e minicampos na zona rural; 

✓ Apoiar as práticas esportivas nas escolas municipais, começando pela 

iniciação esportiva, passando pela disseminação do esporte em larga escala e 

em diferentes modalidades, até a descoberta de talentos para o esporte 

competitivo; 

✓ Implantação de estações de guarda e estacionamento de bicicletas em vários 

pontos da cidade e fomentando a cultura do uso da bicicleta; 

✓ Reforma e ampliação do Estádio Municipal Dr. Edilson Ribeiro Pontes. 

 

AGRICULTURA 

 

Em parceria com as esferas estaduais e federais, será feita uma formulação e 

atualização da Política de Meio Ambiente e Sustentabilidade, bem como analisar e 

acompanhar as políticas públicas setoriais que tenham impacto no meio ambiente 

através de planos e ações de educação ambiental, controle, regularização, valoração, 

proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais. O incentivo as sistema 

agropecuário terá apoio às suas atividades produtivas através das vocações 

econômicas e do agronegócio. 

✓ Planejamento e estudo sobre a produção agropecuária local desenvolvendo de 

estratégias, geralmente a médio e longo prazo, que servirão para aumentar a 

competitividade e o lucro. 

✓ Continuar a patrulha mecanizada, para limpar aguadas, barragens, lagoas, 

manutenção de estradas; 

✓ Projeto de sinalização das estradas vicinais com placas indicativas com a 

numeração da estrada e as localidades que elas interligam; 

✓ Implantar os Agentes Comunitários rurais assegurando o suporte técnico e 

modernizando o serviço dos mesmos com o intuito de aproximar, estreitar e 

fortalecer as ações que beneficiarão toda extensão rural nos Distritos de 

Itanagé, São Timóteo e Iguatemi; 

✓ Reativar e reformular as associações rurais, para ofertar cursos de capacitação 



com apoio técnico na agricultura familiar; 

✓ Instituir o Programa de incentivo a tradicional bacia leiteira existente na região 

através de incentivos aos agricultores para aumentar a produção e 

produtividade do leite, com melhores condições de trabalho e aumento de 

renda familiar que compreende Itanagé até a Barrinha, passando por Tabuleiro, 

Monteiro, Nado, Itaguaçu, Matinha; 

✓ Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais e das associações 

comunitárias, uma vez que, estes são meios de inclusão social e de promoção 

à cidadania;  

✓ Continuar a organização da Expo Livramento e Feira da Agricultura Familiar; 

✓ Propor a implantação de um Posto de Recebimento de Embalagens Vazias de 

Agrotóxicos em parceria com o INPEV com o propósito de estabeler 

mecanismos legais e operacionais que atendam o cumprimento da legislação 

para dar finalidade no sistema de recebimento e destinação final de 

embalagens vazias de agrotóxicos; 

✓ Implantar uma política de redução do uso de agrotóxicos e incentivo de 

produção de orgânicos; 

✓ Implantar programas de apoio e incentivo ao uso racional dos recursos hídricos, 

através de iniciativas que tenham como objetivo reduzir o seu consumo e 

estimular a adoção de novas atitudes e comportamentos através da 

capacitação dos produtores rurais com o apoio da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, EMBRAPA e SENAR; 

✓ Implantar o Programa Água no Campo com a construção de barragens e 

aguadas para os produtores de baixa renda; 

✓ Construção de uma barragem pública no Povoado de Mucambo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Iremos ampliar os sistemas de planejamento, controle e gerenciamento dos 

processos e procedimentos administrativos e financeiros, com foco na modernização 



da gestão, eficiência dos serviços públicos e desburocratização. 

✓ Dar preferência ao comércio local para compra de produtos e equipamentos; 

✓ incentivar a cultura regional através de eventos como, aulas de música, pintura, 

cordel, entre outros; 

✓ inserir as políticas de incentivo às micro e pequenas empresas, 

empreendimentos individuais, associativos, economia solidária e 

cooperativismo, na constituição, manutenção e crescimento dessas iniciativas; 

✓ Levantar projetos junto aos Governos Federais e Estaduais que envolve a 

fruticultura irrigada junto a EMBRAPA, apresentando iniciativas tecnológicas 

resultando em fortes impactos positivos no tecido produtivo da fruticultura 

irrigada; 

✓ Implantação de um Posto de Atendimento do Banco do Nordeste; 

✓ Implantar o Serviço de Atendimento ao cliente – SAC centrado na tecnologia e 

atendimento ao cliente. 

 

INFRAESTRUTURA 

 

Considera-se a melhoria da qualidade de vida da população, revitalização 

mobiliária e comercial da região, melhoria da infraestrutura e das condições 

ambientais na Cidade de Livramento de Nossa Senhora. Dar suporte para a 

mobilidade, o desenvolvimento econômico, social e cultural, com acesso às vias 

públicas urbanas e rurais, espaços públicos para práticas culturais, esportivas e de 

lazer. 

✓ Instituir programa permanente de gestão, manutenção e conservação de 

estradas e pontes da zona rural;  

✓ Urbanizar os Distritos, levando água, saneamento, pavimentação das ruas, e 

serviços essenciais a quem mais precisa, buscando recurso junto aos governos 

Federal e Estadual; 

✓ ampliação da cobertura do sistema de saneamento bàsico, envolvendo o 

esgotamento sanitário, drenagem e pavimentação nas áreas mais deficitárias; 



✓ Implantar conjunto de ações socioeconômicas que têm, por objetivo, alcançar 

níveis crescentes de salubridade ambiental, por meio do abastecimento de 

água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e 

gasosos; 

✓ Promover a revitalização da Praça João Marques de Oliveira, com 

planejamento adequado para espaços de lazer e convivência da sociedade; 

✓ Instituir um programa de revitalização de vias urbanas para garantir a 

recuperação e a ampliação de vias pavimentadas. 

✓ Atualização e reformulação da Lei Orgânica do Município, o Código de Postura 

(Lei 868/1994) e o Plano Diretor Participativo (Lei 1.043/2006), respeitando o 

Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001); 

✓ Reforma e ampliação do Mercado público de Itanagé e Iguatemi; 

✓ Construir um Aeroporto; 

✓ Construir um Centro Administrativo; 

✓ Construir uma nova sede da Prefeitura; 

 

MEIO AMBIENTE 

 

O Município tem o objetivo de intensificar os trabalhos na área do meio ambiente, 

aumentando os serviços prestados e colaborando para a manutenção da 

biodiversidade local. A gestão ambiental é necessária à medida em que crescentes 

demandas sociais, incluindo preocupações ambientais e busca da sustentabilidade 

aparecem, tais demandas acontecem por ações diretas, que envolvem investimento, 

providências institucionais, jurídicas e econômicas, visando sempre o equilíbrio 

contínuo da sociedade com o meio.  

  

✓ Assegurar a Adoção do Código Municipal de Meio Ambiente, respeitando a 

Política Nacional do Meio Ambiente com o objetivo da preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental; 

✓ Elaborar um diagnóstico qualitativo dos atuais níveis de degradação ambiental 

com zoneamento das atividades de potencial poluidor; 



✓ Projeto de despoluição dos rios Brumado e Taquari, recompondo matas ciliares 

com o objetivo de impedir que esgoto e lixo cheguem ao rio, o que significa 

interromper esse descarte nos afluentes, numa manobra que permitirá que o 

rio volte a ter oxigênio; 

✓ Propor estratégia de recuperação e proteção do bioma da Caatinga para 

conservar a biodiversidade e gerar benefícios socioeconômicos bem como 

fomentar o combate ao processo de desertificação; 

✓ Aprimorar a ação do governo municipal como instrumento de promoção do 

desenvolvimento da economia local, focando nas empresas geradoras de 

empregos, tecnologia e inovação;  

✓ Implantar o serviço de proteção a animais, estimulando parcerias com 

organizações da sociedade civil de comprovada competência técnica no 

assunto; 

✓ Desenvolver um programa de reflorestamento na cidade com foco na 

sustentabilidade com o plantio de espécies nativas nas margens dos riachos, 

lagos e quintais das escolas e prédios públicos, além de conduzir extenso 

programa de criação e revitalização de parques e praças;  

✓ Reforma e requalificação de praças trazendo mais qualidade de vida para a 

população e a oportunidade de estabelecer uma vida saudável com novas 

práticas esportivas. 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

A Assistência Social como política de proteção social configura-se um conjunto de 

serviços para garantir que o cidadão não fique desamparado quando ocorram 

situações inesperadas, nas quais a sua capacidade de acessar direitos sociais fica 

comprometida e tenha uma nova possibilidade.  

✓ Desenvolvendo um trabalho de excelência no que se refere ao atendimento às 

famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio do Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS) e do CREAS, bem como melhorae e 

dinamizar suas estruturas; 



✓ Resgate de idententidade cultural própria através de programas nas 

comunidades quilombolas; 

✓ Elaboração de uma proposta de intervenção na geração de empregos criando 

de um Balcão de Atendimento com o objetivo de capacitar e dar condições de 

entrar no mercado de trabalho; 

✓ Implantação de Programas Sociais do Governo Federal como a Proteção e 

Atenção Integral à Família - PAIF, Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos - PAEFI, Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

Equipes 

Volantes, Abordagem Social, Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência, Idosos e suas Famílias e Ações Estratégicas do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil. 

 

CULTURA 

 

Estabelecer e dar acesso à população a atividades culturais, promovendo 

integração e a sensação de pertencimento e identidade cultural ao cidadão, 

respeitando a diversidade cultural do nosso povo, valorizando acima de tudo a 

criatividade do cidadão. 

✓ Realizar a festa de comemoração do Centenário da Emancipação Politica do 

Município; 

✓ Implantação do cadastro de bens culturais do município (Lei Orgânica 

Municipal); 

✓ Projeto de resgate as tradições folclóricas e musicais do município com o intuito 

de incentivar estudantes a valorizar as raízes culturais; 

✓ Solicitar através de ato administrativo, o Tombamento da cachoeira, seu 

entorno e trechos do Rio Brumado; 

✓ Apoiar práticas culturais tradicionais do município; 

✓ Estabelecer, estimular e dar acesso à população a atividades culturais (música, 

livro, artesanato, artes plásticas, dança, sarau, apresentações culturais), 



promovendo integração e a sensação de pertencimento e identidade cultural 

ao cidadão, respeitando a diversidade cultural do nosso povo; 

✓ Celebrações do Centenário de Livramento de Nossa Senhora com a 

realizações durante todo ano de eventos culturais e festivos em todo município 

para celebrar os 100 anos de emancipação política de Livramento de Nossa 

Senhora, contemplando todas as atividades culturais tradicionais do município 

e dialogar com os setores para propor ações em cada área que considerem o 

centenário. Será realizado um grande evento cultural no dia do aniversário da 

cidade; 

✓ Criar uma agenda de 100 ações relevantes para a comunidade durante o ano 

de 2021. 

 

TURISMO 

 

A atividade turística é uma indústria que emprega milhões de pessoas no Brasil e 

no mundo. Primaremos pelo planejamento e o ordenamento das atividades 

turísticas no nosso município, prezando pela qualidade e com foco no 

desenvolvimento sustentável, sendo este, a melhor estratégia para consolidar 

a posição Livramento de Nossa Senhora como destino turístico. 

✓ Desenvolver e consolidar a atividade turística local e regional de forma 

sustentável através do Circuito Turístico do Sertão em parceria com os 

municípios de Anagé, Caraíbas, Brumado e Rio de Contas, com vistas no 

aumento do fluxo de turistas. 

✓ Levantar as potencialidades turísticas urbanas e rurais do município; 

✓ Desenvolver o turismo ecológico, preservando o meio ambiente, seu patrimônio 

histórico, arquitetônico e sua cultura criando rotas, trilhas e passarelas de 

acesso; 

✓ Garantir a inserção do município no território e mapa da Chapada Diamantina; 

✓ Solicitar recursos junto ao governo estadual para a construção de um centro 

de convenções para realização de eventos, palestras, feiras, shows ou 

congressos; 



✓ Apresentar propostas que contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com 

envergadura e complexidade que demandarão uma administração 

extremamente dedicada e competente, muito próxima e conhecedora das 

necessidades dos Livramentenses. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

✓ A segurança pública é, e continuará sendo, uma gratificante responsabilidade 

no nosso governo. Pretendemos implementar novas ações de segurança 

pública a cada dia, através de inovações e investimentos, atuando de forma 

integrada com as polícias públicas e a sociedade civil, para diminuir 

potencialmente os níveis de criminalidades e impunidade no nosso município. 

Implantar a Guarda Municipal, conforme o artigo 144, § 8º da Constituição 

Federal e a Lei 13.022 de 2014 que trata sobre o Estatuto Geral das Guardas 

Municipais e investindo na sua formação e capacitação; 

✓ Investir em monitoramento através de câmaras de vídeo nos principais 

logradouros públicos. 

 

SERVIDORES PÚBLICOS 

 

O servidor público tem um papel decisivo na Gestão Pública, pois sua missão é a 

de servir o interesse coletivo, demonstrando comportamento inquestionável, 

mantendo sigilo e ética. 

✓ Investir na capacitação  e reciclagem dos servidores públicos, uma vez que a 

realidade está cada vez mais automatizada e requer das pessoas novas 

abordagens profissionais, exigindo-se novas competências; 

✓ Inserir a política de negociação através de diálogo com os servidores nas 

questões referentes aos reajustes salariais, solicitação de demandas e busca 

de soluções para eventuais problemas junto ao regime jurídico e ao plano de 

cargos e de carreira através de sua reformulação respeitando as legislações 



de cada área. 

✓ Desenvolver e potencializar ações buscando coibir e inibir infrações 

disciplinares de servidores públicos e combate à corrupção. 


