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APRESENTAÇÃO 

 

O país, por conseguinte, os municípios e os estados estão atravessando uma 

crise histórica, muito dessa crise devido às mudanças bruscas nos rumos que se 

seguiam. Por esta razão, em tempos de situações difíceis, pode-se investir em pessoas 

que são capazes de mudarem para melhor o destino de uma cidade, com a 

implantação de políticas públicas engajadas com os anseios do povo. 

Neste Plano de Governo, cada postulante ao cargo público poderá se inspirar 

para afirmações mais contundentes, e o eleitor vai poder analisar com assiduidade as 

principais propostas do candidato a prefeito WARLEI e do vice-prefeito DEIVISON para 

a gestão pública em URANDI no período 2021-2024, cujo conteúdo deste compromisso 

foi elaborado a partir de conhecimento, dos anseios da população e de experiências 

desses candidatos que possibilitaram um preciso diagnóstico para a elaboração destas 

propostas viáveis e necessárias ao município. 

Um dos objetivos fundamentais e primordiais será o de implantar um modelo de 

Gestão Participativa, itinerante pelas regiões rurais e bairros do município, 

propondo a execução de projetos estruturantes junto a população, que atenda 

diretamente as necessidades dos munícipes, dando um basta no modelo de gestão 

fechada, como isolamento do povo, com servidores enclausurados em baias 

escondidos do público. Este novo modelo de administração terá foco em instrumento 

de planejamento e rigoroso acompanhamento das metas aqui elencadas com a plena 

participação da população. 

Warlei Oliveira de Souza é Mestrando Profissional em Ciências Contábeis pela 

FUCAPE Business School - Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, 

Economia e Finanças. Especialista em Planejamento e Gestão Tributária pela UNIGRAD, 

Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade Guanambi - FG, Empresário Contábil, 

Coordenador do Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário FG - UNIFG. 

Professor no Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário FG - UNIFG, 

Coordenador de Pós-Graduação das áreas de Gestão do Centro Universitário FG - UNIFG, 

foi Coordenador de Programas Educacionais na Prefeitura Municipal de Urandi, foi 

Secretário Municipal de Educação de Urandi, foi assessor contábil e Coordenador do 

Centro Público de Economia Solidária - CESOL Sertão Produtivo, projeto vinculado a 

Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE/BA. 
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PRINCÍPIOS DE GESTÃO 

 

A administração pública, a partir da Constituição Federal de 1988, passou por 

uma completa transformação. O texto da Carta Magna dá vários comandos para que a 

gestão seja transparente, absolutamente legal, impessoal e eficiente (artigo 

37). A partir desses princípios básicos, é necessário adequar a máquina pública às leis 

complementares que deles advieram, especialmente a referente à responsabilidade 

fiscal. Também é necessário que o gestor público use as ferramentas tecnológicas à 

disposição para fazer valer na prática aqueles princípios, com vistas a gerar serviços de 

melhor qualidade para a população.  

Para a busca da eficiência de que fala a norma constitucional, urge a 

transposição de barreiras ainda existentes, fruto de um longo tempo em que o foco da 

administração era mais na pessoa do gestor, junto com sua capacidade e experiência, 

mas também com seus defeitos e carências. Na nova ordem, não se descarta — e nem 

poderia — a capacidade pessoal do gestor para a gerência, nem o seu carisma para a 

equalização dos problemas políticos resultantes da diária transformação dos costumes 

e das demandas existentes na cidade nas várias áreas de interesse público. Assim, 

quanto mais horizontal for a administração, mais eficaz ela será. Quanto mais vertical, 

mais ela dependerá da vontade pessoal dos gestores.  

A administração pública baseia-se num tripé, de onde se ramifica para chegar à 

satisfação do cidadão. São eles: Planejamento Estratégico (curto, médio e longo 

prazo), Planejamento Tático e Controle e Fiscalização. O primeiro consubstancia-

se no Plano Plurianual e na Lei das Diretrizes Orçamentárias, nos quais o gestor, com 

os olhos no presente, mas também no futuro, alinha as suas vontades para alcançar os 

objetivos propostos. O Planejamento Tático é a própria peça orçamentária anual, que 

será executada de forma eficiente (rapidez) e com eficácia (resultados práticos). Nele, 

a máquina atua para a satisfação das demandas existentes. O controle e a fiscalização 

cuidam para que os objetivos apostos no PPA e na LDO, bem como nas metas físicas 

apostas no orçamento anual, sejam cumpridas à risca. Além, é claro, atuam na 

prevenção dos desvios e dos ilícitos administrativos. 
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TRANSPARÊNCIA E GESTÃO SOCIAL 

A adoção da transparência e do controle social aproxima a gestão pública da 

população e de certa forma faz com que os recursos públicos sejam investidos de 

forma eficaz para atender aos anseios da população.  

A transparência possui os seguintes atributos: acesso, abrangência, 

relevância, qualidade e confiabilidade da informação divulgada.  

A transparência permite que o cidadão acompanhe as ações do município, 

analise as informações e exerça o seu direito de fiscalização das contas públicas, 

favorecendo o crescimento da cidadania, trazendo a público as informações antes 

restritas ao órgão. Um município transparente possibilita a redução dos desvios de 

verbas, superfaturamentos e o cumprimento de políticas públicas que vão realmente 

atender ao interesse da população.  

O controle social não é algo novo, porém, a sociedade desconhece a sua 

importância e as ferramentas para praticá-lo. O que acontece na prática é a utilização 

dos conselhos e das audiências públicas apenas para ratificar a opinião dos gestores 

públicos, abolindo a principal função destas ferramentas que é ouvir a sociedade e 

promover a participação social. A participação social somente se efetiva quando 

propostas oriundas da sociedade são incluídas no planejamento e nas ações do 

município, atendendo aos anseios e necessidades da população.  

Nossas propostas para fortalecer a Transparência e Gestão Social em 

URANDI, são: 

1. Publicar resumo das demonstrações financeiras com linguagem acessível e simples 

à população, disponibilizando as informações periodicamente aos conselhos, 

associações, entidades, para que possam agir como ferramenta de disseminação de 

informações. 

2. Tornar o portal oficial do município mais dinâmico e acessível. 

3. Transmitir as audiências públicas de prestação de contas por meio de rádio e redes 

sociais. 

4. Incluir o Controle Social e Ética como disciplinas no currículo 

escolar para formação e capacitação do cidadão no 

monitoramento das ações de governo. 

5. Transformar os Conselhos consultivos em Deliberativos. 

6. Criar a ouvidoria municipal para monitorar as ações públicas. 
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CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

“Nunca gaste o dinheiro antes de recebê-lo.” 

Para implementar o controle das contas públicas do município de Urandi iremos 

utilizar como base a metodologia do Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA).  

Este índice foi criado em 2016 pelo Conselho Federal de Administração e consiste em 

uma métrica da governança pública nos municípios brasileiros a partir de três 

dimensões: Finanças, Gestão e Desempenho e considera áreas como saúde, educação, 

saneamento e meio ambiente, segurança pública, gestão fiscal, transparência, recursos 

humanos, planejamento e outras. 

FINANÇAS 

Dimensão Indicador Variável Objetivo Forma de cálculo 
Periodici

dade 
Polaridade 

Fiscal 

Fiscal 

Autonomia 

Analisa a relação 
entre as receitas 

oriundas da atividade 
econômica do 

município e os custos 
para financiar suas 

operações 

Receita Local menos 
Estrut. Adm. 

dividido pela Receita 
Corrente Líquida 

Anual 
Quanto Maior-

melhor 

Investimentos 
Mede a capacidade de 
investir do município 

Investimentos 

dividido pela Receita 

Total 

Anual 
Quanto Maior-

melhor 

Liquidez 

Mede a capacidade de 
pagamento das 
obrigações do 

município 

Caixa menos Restos 

a Pagar dividido pela 

Receita Corrente 

Líquida 

Anual 
Quanto Maior-

melhor 

Gasto com 

pessoal 

Mensura o nível de 

gastos com pessoal do 

município 

Gastos com Pessoal 

dividido pela Receita 

Corrente Líquida 

Anual 
Quanto Menor-

melhor 

Investiment

o per capita 

Gastos per capita 

em saúde 

Medir o grau de 

investimento do 

município na saúde 

pública. 

O valor de despesas 

com saúde 

(despesas 

empenhadas na 

conta saúde) 

dividido pela 

população. 

Anual 
Quanto Maior-

melhor 

Gastos per capita 

em educação 

Medir o grau de 

investimento do 

município na 

educação 

O valor de despesas 
com educação 

(despesas 
empenhadas na 
conta educação) 

divido pela 
população. 

Anual 
Quanto Maior-

melhor 

Custo do 

Legislativo 

Gasto per capita 

do legislativo 

Mede o gasto do 

município com o 

legislativo 

Gasto com 
legislativo (despesas 

empenhadas na 
conta legislativo) 

dividido pela 
população. 

Anual 
Quanto Menor-

melhor 

 Fonte: CFA de Governança Municipal (IGM-CFA) 
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GESTÃO 

Dimensão Indicador Variável Objetivo Forma de cálculo 
Periodici

dade 
Polaridade 

Gestão 

Planejamento 

Planejamento 

da despesa 

Mensura a 
adequação do 

planejamento de 
despesas do 
município 

Valor de restos a 
pagar não 

processados (despesas 
orçamentárias no total 
geral da despesa de 
inscrição de RPNP) 

dividido pela despesa 
total do município 

(despesas 
orçamentárias na total 

geral de despesas 
empenhadas). 

Anual 
Quanto Menor-

melhor 

Captação de 

recursos 

Avalia a capacidade 
de captação de 

recursos do 
município 

Valor de recursos 

captados em convênio 

(1.7.6.0.00.00.00 - 

Transferências de 

Convênios) dividido 

pela receita corrente 

total do município. 

Anual 
Quanto Maior-

melhor 

Lei Geral PME 

Mede a 
implementação da 

Lei geral de 
incentivo a Micro e 
Pequenas Empresas 
– MPEs no município 

Média aritmética das 

notas obtidas nos 

subitens da lei geral 

Anual 
Quanto Maior-

melhor 

Colaboradores 

Servidores per 

capita 

Verificar a 

proporção de 

servidores da 

administração 

pública direta e 

indireta na 

população do 

município 

Total de colaboradores 

na administração 

pública, dividido pela 

população 

Bianual 
Quanto Menor-

melhor 

Comissionados 

Verificar a 

proporção de 

comissionados no 

total de servidores 

(administração 

direta e indireta) 

Total de 

comissionados sem 

vínculo na 

administração direta, 

dividido pelo total de 

colaboradores. 

Bianual 
Quanto Menor-

melhor 

Transparência 

Disponibilidade 

das 

Informações 

Verifica o nível de 

informações 

prestadas nas bases 

de dados federais 

Número de 
informações 

disponíveis dividido 
pelo total de bases de 

dados. 

Anual 
Quanto Maior-

melhor 

CAUC 

Analisa a 

regularidade do 

município com o 

CAUC 

Número de 
pendências do CAUC 

em relação ao total de 
itens. 

Anual 
Quanto Menor-

melhor 

Transparência 

Mede o nível de 

cumprimento do 

município com 

relação às leis 

referentes à 

transparência no 

Brasil 

Checklist realizado 
pelo MPF com o 

município. 

Bianual 
Quanto Maior-

melhor 

Fonte: CFA de Governança Municipal (IGM-CFA) 
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DESEMPENHO 

Dimensão Indicador Variável Objetivo Forma de cálculo 
Periodici

dade 
Polaridade 

Desempen

ho 

Saúde 

Mortalidade 

infantil 

Número de crianças 
que sobreviveram 
ao primeiro ano de 

vida 

Número de óbitos de 
residentes com menos 

de um ano dividido 
pelo número total de 

nascidos vivos de 
mães residentes e por 
fim, multiplicado por 

mil. 

Anual 
Quanto Menor-

melhor 

Cobertura da 

Atenção Básica 

Mede a cobertura 
da população 
atendida pela 

Atenção Básica 

População coberta 

pelas equipes da 

Saúde da Família e 

Atenção Básica 

dividido pela 

população total 

Anual 
Quanto Maior-

melhor 

Cobertura 

vacinal 

Avalia a capacidade 
de realizar 

campanhas de 
vacinação pelo 

município 

Cobertura 

populacional de todas 

as campanhas vacinais 

(utiliza-se a categoria 

de imunizações). 

Anual 
Quanto Maior-

melhor 

Educação 

Abandono 

escolar 

Indica o % de 

alunos que deixam 

de freqüentar a 

escola 

Razão entre a 

quantidade de 

abandono e o total das 

matrículas efetuadas 

no ano, multiplicada 

por 100 em escolas 

públicas municipais 

rurais e urbanas. 

Bianual 
Quanto Menor-

melhor 

IDEB 5º ano 

Mede a qualidade e 

aprendizado do 

ensino fundamental 

dos anos iniciais (1º 

ao 5º ano) 

Resultado da rede 

pública de ensino dos 

anos iniciais no IDEB 

Bianual Quanto Maior-

melhor 

IDEB 9º ano 

Mede a qualidade e 

aprendizado do 

ensino fundamental 

dos anos iniciais (6º 

ao 9º ano) 

Resultado da rede 
pública de ensino dos 
anos finais no IDEB 

Bianual Quanto Maior-

melhor 

Taxa de 

distorção 

idade-série 

Mede o aprendizado 

dos alunos da rede 

municipal 

Proporção de alunos 
nos anos iniciais do 
ensino fundamental 
com mais de 2 anos 
de atraso em escolas 
públicas municipais 

rurais e urbanas 

Bianual Quanto Menor-

melhor 

Cobertura 
Creche 

Avalia a cobertura 

de creche em 

relação às  crianças 

de 0 a 3 anos 

A taxa de cobertura 
em creches é 

calculada pela razão 
entre o número de 

matrículas e a 
população 

correspondente à faixa 
etária entre 0 e 3 

anos. 

Anual 
Quanto Maior-

melhor 

Segurança 

Taxa de 
Homicídios 

Mensura o número 

de homicídios 

ocorridos no 

município a cada 1 

mil habitantes 

Número de 
ocorrências (CID10 

[X85-Y09 e Y35-Y36]) 
dividido pela 

população multiplicado 
por 1.000 

Bianual 
Quanto Menor-

melhor 

Mortes no 
Trânsito 

Mensura o número 

de mortes no 

trânsito ocorridas no 

município a cada 1 

mil habitantes 

Número de 
ocorrências (CID10 
[CID-BR-10:104]) 

dividido pela 
população multiplicado 

por 1.000 

Bianual 
Quanto Menor-

melhor 

Saneamento e Acesso à água Avalia a população População com serviço Anual Quanto Maior-
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Meio Ambiente com acesso à água de água dividido pela 
população total 

(IN055). 

melhor 

Acesso a 
coleta de 
esgoto 

Avalia a população 

com acesso à 

esgoto 

População com serviço 
de esgoto dividido 

pela população total 
(IN056). 

Anual Quanto Maior-

melhor 

Tratamento de 
esgoto 

Avalia a quantidade 

do esgoto tratado 

em relação à água 

consumida pelo 

município 

Índice de esgoto 
tratado referido à 
água consumida 
(IN046/SNIS) 

Anual Quanto Maior-

melhor 

Vulnerabilidad

e Social 
Vulnerabilidade 

Social 

Avalia o % da 

população em 

situação de 

vulnerabilidade 

econômica 

considerando 

pobreza e extrema 

pobreza 

Número de pessoas 
cadastradas no CAD 
Único dividido pela 

população do 
município. 

Anual Quanto Menor-

melhor 

Fonte: CFA de Governança Municipal (IGM-CFA) 

Nosso sistema de administração será por PROGRAMAS e METAS, pelo qual 

cada célula administrativa (secretarias, escolas, CRAS, hospital, unidades básicas de 

saúde, unidades esportivas, etc.) possa responder sistemática e diariamente pelos 

objetivos apostos no orçamento anual. Iremos trabalhar com metas em todos os 

setores. As metas são criadas, variando conforme a polaridade do dado (alguns dados 

têm polaridade ―maior-melhor‖ e outros ―menor-melhor‖). Logo, a meta é calculada 

utilizando-se da estatística, sendo que para os dados com polaridade ―maior-melhor‖ a 

meta será a nota em que noventa por cento dos municípios estão abaixo. Na 

polaridade ―menor-melhor‖ o conceito é o oposto. 

Nossas propostas para fortalecer o Controle das Contas Públicas e a 

Responsabilidade Social em URANDI, são: 

 

1. Trabalhar para fazer crescer o índice de gestão fiscal do município de Urandi 

para 8,0, medida por órgãos independentes. Em 2020, esse índice está em 

6,45. A meta é fazer esse índice crescer, em média, 25% até o final da gestão. 

2. Trabalhar para fazer crescer o índice de Investimento Per Capita 

(Educação/Saúde) do município de Urandi para 7,0, medida por órgãos 

independentes. Em 2020, esse índice está em 5,4. A meta é fazer esse índice 

crescer, em média, 30% até o final da gestão. 

3. Trabalhar para reduzir o custo do legislativo do município de Urandi para 7,0, 

medida por órgãos independentes. Em 2020, esse índice está em 8,16. A meta 

é fazer esse índice reduzir, em média, 15% até o final da gestão. 



~ 10 ~ 

4. Obedecer de forma rígida os mandamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

de forma a conter — e manter nos limites — os gastos com pessoal e encargos. 

5. Manter com órgãos de controle externo, especialmente o Tribunal de Contas 

dos Municípios, um relacionamento pró-ativo, com vistas a antecipar problemas 

nas contas públicas. 

6. Manter em 100% o índice de liquidez e solvência, separando as quantias 

necessárias para o pagamento da dívida pública, ao mesmo tempo em que 

mantém zerados os débitos com fornecedores e parceiros. 

7. Aumentar o índice de receitas próprias no mínimo em 20%, sem, contudo, 

aumentar alíquotas ou bases de cálculo para os tributos e taxas. 

8. Aumentar o grau de investimentos para melhorar a prestação dos serviços 

públicos. 

9. Trabalhar para fazer crescer o índice de participação do município quanto a 

distribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 

criando os mecanismos necessários para a interação com os setores produtivos, 

especialmente a agropecuária, o comércio, a indústria e os serviços. 

10. Criar, no âmbito de cada secretaria, um sistema de controle orçamentário e 

acompanhamento dos resultados. 
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SAÚDE 

A melhoria das condições de saúde da população no Município de Urandi é 

proposta fundamental desse Plano de Governo Municipal. Será efetivada mediante uma 

ação governamental de planejamento do governo municipal, em consonância com os 

planos, programas e prioridades estabelecidas pelos governos federal e estadual, que 

estabeleça definitivamente uma política de saúde séria e exequível, com ações 

compartilhadas, que possa representar um grande salto na qualidade da saúde pública 

prestada aos urandienses.  

Um dos maiores problemas existentes na gestão da saúde do nosso município de 

Urandi é a falta de médicos no Hospital Municipal Pe. Antônio Manoel da Rocha, 

precariedade de atendimento médico nos PSF’s e postos satélites, falta de médicos 

especialistas para atendimento da população, demora de marcação de exames – pela 

central – no âmbito do SUS, pouca cobertura de atendimento odontológico, alta taxa 

da população sem cobertura pelos agentes municipais de saúde, funcionários e 

profissionais tratando pacientes com rispidez e sem educação, etc... 

 

1. Reestruturar os serviços de saúde prestados pelo Município: Contratação de mais 

MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL, *MÉDICOS ESPECIALISTAS (atendimento 

contínuo por: Cirurgião Geral, Cardiologista, Ortopedista, Pediatra e 

Ginecologista Obstetra) ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES DE 

ENFERMAGEM e demais profissionais para atender no sistema de Saúde Municipal. 

(*demais especialidades (psiquiatria, urologia, otorrinolaringologia, reumatologia) serão contratadas através de 

processo de credenciamento de serviços médicos para atendimento periódico no Hospital Municipal.) 

2. Prestar atendimento educado e humanizado a todos os pacientes e acompanhantes. 

3. Implementar ações de convênio com Consórcio Interfederativo de Saúde do Alto 

Sertão. 

4. Implantar atendimento à maternidade com unidade de referência exclusiva para 

atendimento e acompanhamento da gestante e do bebê, garantindo que todos os 

cuidados sejam tomados desde o período da gestação até os primeiros anos de 

vida. 

5. Revisão e atualização do Plano de Cargos e Remunerações dos Servidores Públicos 

Municipais de Saúde. 

6. Criar e Implementar o Programa de Formação Continuada aos profissionais 

de saúde e de treinamento de servidores públicos municipais de saúde, para 

ampliar e aprimorar os Projetos de Captação de Recursos para Saúde do Município; 
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7. Regularizar os serviços de exames médicos e laboratoriais em geral, como de 

COLETAS DE SANGUE e URINA, ULTRASSONOGRAFIA, RAIO X, 

ELETROCARDIOGRAMA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, visando a melhoria da SAÚDE 

DA MULHER, DO IDOSO, DA CRIANÇA e de toda a população de Urandi. 

8. Reformar e Ampliar os postos de saúde e PSF’s do município. 

9. Ampliar acesso da população aos serviços de saúde – unidades volantes nas regiões 

de: (Boa Vista do Verde, Pesqueiro, Núcleo I, Núcleo II, Salinas, Poções, Jaqueira e 

Bairro Vista Alegre/Oliveira). 

10. Melhorar o sistema de prontuário eletrônico 

11. Ampliar e melhorar o SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 

12. Reforma, manutenção e aquisição de NOVAS AMBULÂNCIAS para a Secretaria 

Municipal de Saúde, via projetos de captação de recursos e de emendas 

parlamentares. 

13. Ampliar e investir na farmácia municipal, com vistas a manter em dia a distribuição 

gratuita dos medicamentos básicos para população. 

14. Valorização das equipes de Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, incluindo 

a implementação do plano de carreira desses servidores. 

15. Implantar atendimento odontológico em todos PSF’s do município. 

16. Reimplantar o serviço de Unidade Móvel Odontológica. 

17. Implementar os serviços de atendimento a Fisioterapia. 

18. Instituir um Sistema de Avaliação e Monitoramento na Estratégia Saúde da Família 

com a finalidade em acompanhar as ações das equipes. 

19. Implantar o programa Hiperdia e garantir dispensação de medicamentos nas 

unidades de saúde. 

20. Implantar o Programa Agente Comunitários de Saúde nas áreas descobertas. 

21. Garantir suporte tecnológico de qualidade, bem como aquisição e distribuição 

racional de equipamentos e insumos aos profissionais, e manutenção oportuna, 

para assegurar o bom funcionamento dos serviços em saúde. 
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22. Implantar o transporte aos pacientes nas localidades em que possuem PSF’s ou 

unidades volantes, dando suporte às localidades mais distantes. 

23. Garantir o pleno funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 

24. Valorizar o trabalho e os trabalhadores da saúde, assegurando participação na 

gestão. 

25. Garantir o efetivo cumprimento da carga horária dos profissionais de saúde. 

26. Melhorar o serviço de PRONTO ATENDIMENTO do Hospital Pe. Antônio Manoel 

da Rocha que permanecerá de PLANTÃO 24 HORAS, à disposição da população 

em seus postos de trabalho, principalmente em situações emergenciais. 

27. Implantar OUVIDORIA DA SAÚDE como um canal aberto de comunicação entre 

o cidadão e a Saúde, para que sejam recebidas reclamações, sugestões e elogios. 

28. Acabar com o lixão do município que afeta diretamente a saúde da população e 

dos usuários do PSF Dr. Antônio Alberto Silveira Santos. 

29. Agilizar os serviços de marcações de exames e procedimentos pela central de 

marcações da Secretaria Municipal de Saúde, através de parcerias e convênios 

com unidades públicas e privadas. 

30. Implantar Programa de Orientação a Comunidade e realizar campanhas de 

Prevenção ao suicídio, saúde mental, doenças sexualmente transmissíveis e o 

projeto ―Urandi Livre do Álcool e das Drogas‖, com o fito de auxiliar e orientar 

dependentes e familiares no combate a dependência alcoólica e química com a 

implantação do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, através de parceria 

público-privado. 

31. Dar tratamento isonômico aos serviços de saúde do município, ou seja, todos 

devem ser tratados igualmente, sem favoritismos ou perseguições políticas. 

32. Transporte de pacientes para hemodiálise em veículo exclusivo para essa 

finalidade. 

33. Manter casa de apoio para pessoas em tratamento de saúde em Salvador e Vitória 

da Conquista. 
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EDUCAÇÃO 

 

Nosso programa de governo para a área da educação está subdivido em 03 

(três) principais eixos: Formação e Valorização dos Profissionais da Educação, 

Infraestrutura e Gestão. 

EIXO 01 - Programa de Formação e Valorização dos Profissionais da 

Educação 

1. Formação Continuada dos Docentes 

Um tema muito discutido ultimamente é a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), que passa a ser o documento norteador das escolas de todo país. A BNCC 

coloca a formação continuada dos professores como pauta obrigatória nas escolas, o 

que torna essa formação ainda mais importante para as instituições. 

Ficar estagnado não é uma opção em carreira alguma, especialmente na área de 

Educação, que requer profissionais sempre atualizados. Além da aquisição de 

conhecimentos, a formação do professor, de modo constante, é essencial para a 

carreira do servidor. 

A formação continuada é o seguimento da formação inicial. São as etapas de 

busca do conhecimento que preparam educadores – e outros profissionais – com 

tendências, novos contextos educacionais e profissionais e desafios que surgem 

conforme o mudo evolui. 

Para tanto, a proposta é criar programas para o aperfeiçoamento (teórico e 

prático) e a atualização profissional de professores, gestores e funcionários da rede 

pública municipal de ensino, em acordo com sua área de atuação e que os docentes 

possam ser reconhecidos pelo empenho e participação nos programas de formação. 

O objetivo é que os docentes e gestores do ensino possam cada vez mais atuar 

em nível de excelência, observando e adotando os modelos educacionais já testados e 

aprovados nas melhores instituições de ensino do país. 

 

 

 

 

https://www.somospar.com.br/bncc-base-nacional-comum-curricular/
https://www.somospar.com.br/bncc-base-nacional-comum-curricular/
https://www.somospar.com.br/bncc-base-nacional-comum-curricular/
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IDEB Séries Finais do Ensino Fundamental – URANDI – BA  

 

Observa-se que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB das 

Séries Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) ano do município de Urandi está ainda 

aquém do ideal. Ou melhor, está muito abaixo da meta estabelecida pelo INEP/MEC. 

Para resolver a situação, não se trata apenas do aperfeiçoamento dos 

professores. Trata-se de um conjunto de responsabilidades dentro da educação 

municipal que perpassa pelas práticas de ensino, gestão escolar, valorização do 

magistério e autonomia docente. 

Os eixos da formação continuada terão principal ênfase: Educação Infantil, 

Códigos, Linguagens e suas Tecnologias; Matemática, Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

A formação continuada deve ser encarada como uma grande aliada dos 

educadores, uma vez que contribui para a evolução constante do trabalho do docente. 

Isso porque ela favorece a criação de novos ambientes de aprendizagem, dando novo 

significado às práticas pedagógicas.  

Dentro da proposta da formação continuada também se revela a necessidade em 

avançar a formação para a pós-graduação Stricto Sensu, ou seja, o município de 

Urandi deverá garantir as condições necessárias para que, em pelo menos, cada eixo 

de formação nas séries finais haja, no mínimo, um docente com formação em 

Mestrado.  
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2. Garantia da Autoridade Docente  

Vivemos uma crise de autoridade no mundo moderno e seu impacto no âmbito 

educacional tem sido objeto de análises e críticas sob diferentes perspectivas. De 

acordo com Hannah Arendt (2010), esse não é um fenômeno gerado na esfera da 

educação, não obstante, seu impacto nesse âmbito apareça aos olhos da autora como 

o sintoma mais evidente da profundidade e seriedade desta crise. 

Ainda para Carvalho (2013), a autoridade nas relações educativas não pode ser 

compreendida como um mero instrumento ou um acessório do qual os educadores 

devem lançar mão para controlar seus alunos: ―a autoridade é consubstancial à 

educação‖. Ainda para o autor, a recusa desse lugar da autoridade nas relações 

educativas pode resultar ―no descaso pela transmissão de um legado de experiências 

simbólicas capazes de conferir durabilidade e sentido ao mundo que compartilhamos 

com os mais jovens‖. 

Para Simon (2009), a indisciplina seria uma tentativa de reinterpretar o poder e 

as condições de controle e influência dos professores, redefinindo uma imagem de 

força e fraqueza na escola, expressaria a necessidade de outra legitimidade para a 

autoridade e poderia ser entendida como uma possibilidade de reinvenção da 

autoridade docente. 

O objetivo desse projeto é subsidiar meios para que o docente seja referência 

para seus alunos. Dessa forma, o docente não pode jamais ser refém das tecnologias, 

das informações em tempo real, enfim, o docente deve sempre estar passos à frente 

para lhes garantir respeito e autoridade naturais em sala de aula. 

Para tanto, em conjunto com a formação continuada faz-se necessário munir os 

docentes com instrumentos educacionais e salas de aula interativas. A ideia é que a 

sala de aula não seja o local apenas para repassar conteúdos (isso já não chama mais 

a atenção dos alunos), mas sim para colocar os conteúdos na prática. Ou seja, 

transbordar o conhecimento teórico para os ―cases‖ da vida real. Em outras palavras, 

para que sejam reabilitados o respeito e a autoridade docente, o que falta é dar 

aplicabilidade ao conhecimento. 

Para os casos de excessos explosivos de alunos frente aos docentes serão 

tratados com medidas disciplinares no âmbito da escola com autonomia para os seus 

gestores escolares, por meio de Termos de Ajustamento de Conduta – TAC’s firmados 

entre o município, Conselho Tutelar e Ministério Público. Tendo em vista que a escola é 

lugar de acolhimento, mas ao mesmo tempo não deve servir de ―depósito‖ para 
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indivíduos que atentam para a desordem do bem comum. Ou seja, é inadmissível dar 

prioridade ao ―rebelde‖ em detrimento da maioria que compõe a comunidade escolar. 

 

3. Garantia do Piso Salarial dos Profissionais Docentes 

Se o professor é um fator essencial para uma Educação de qualidade, é 

fundamental que haja vontade política para estruturar uma carreira mais atraente, com 

maior remuneração e progressão ao longo dos anos atrelada ao desenvolvimento 

profissional e à aprendizagem dos alunos. É preciso valorizar o profissional responsável 

por auxiliar o município a dar um salto em seu desenvolvimento social e econômico. 

A progressividade na carreira é essencial para incentivar os profissionais a 

sempre se desenvolver a cada dia e mais importante ainda quanto aos reflexos para o 

alunado da rede municipal que terá docentes sempre capacitados e atualizados. 

 

                Fonte: MEC/Portal da Transparência 

 

Em Urandi, a atual gestão não está cumprindo e não está preocupada em 

cumprir o piso salarial dos professores. Por isso se faz necessária a mudança, a 

renovação. Uma gestão que se preocupa em valorizar todos os profissionais da 

educação e dar condições para que tenhamos uma educação cada vez mais de 

qualidade. 

O piso salarial dos profissionais do magistério está previsto na Lei Federal nº 

11.738/2008 e precisamos de forma urgente garantir que a lei seja cumprida. 
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4. Reestruturação do modelo pedagógico 

Preparar os alunos para as constantes mudanças da realidade é uma de nossas 

metas. A formação escolar deve motivar a criança para o diálogo, incentivando o 

desejo de pesquisar e buscar o que é inédito. Associando tecnologia aos livros 

didáticos, devemos criar uma estrutura interativa, que convida a criança a navegar em 

busca do conhecimento. Neste novo contexto, as crianças são conectadas à realidade, 

estimuladas a desenvolver habilidades e competências, compartilhar e trocar ideias 

com outros alunos e nunca deixar de aprender. Naturalmente neste processo, o 

professor terá uma notabilidade maior na comunidade escolar e na sociedade de forma 

geral, pois a aplicabilidade do conhecimento é o que os tornará mais conhecidos e 

respeitados pela sociedade. 

O novo modelo pedagógico objetiva: 

1. Preparar o aluno para pesquisa (ciência e tecnologia); 

2. Preparar o aluno para empreender; 

3. Aproximar a escola do seu entorno; 

Para isso, o município deverá investir em laboratórios de ciências e tecnologia, 

promover feiras tecnológicas e de empreendedorismo e chamar a população para 

conhecer esses projetos. 

Outro investimento importante para o novo projeto pedagógico é a 

disponibilização da Biblioteca Digital para que além da biblioteca da escola, os alunos 

possam ter acesso a livros e obras para disseminação da leitura e da pesquisa com 

qualidade. 

O novo modelo pedagógico realizará o diagnóstico periódico e contínuo da 

situação de cada aluno, através de profissionais da área pedagógica e 

psicopedagógica, com o objetivo de acompanhar de perto, alunos com dificuldades no 

processo de aprendizagem e alunos com habilidades que precisam ser incentivadas. 

 

4. Metodologias Ativas para as Séries Finais do Ensino Fundamental 

No método ativo, o docente é valorizado pelo conhecimento prévio de seu aluno 

(a), e assim, permite que o conhecimento adquirido seja construído de acordo com a 

experiência e as informações dos discentes, perante cada novo conteúdo abordado. 

Desse modo, a aprendizagem acontece por meio da interação entre conhecimento 
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(prévio) e o conhecimento (novo), e assim sucessivamente. Isso pode proporcionar ao 

aluno (a), de certa forma, maior prazer e agilidade em adquirir novos conhecimentos. 

Assim, as metodologias ativas são diversas, a exemplo: Project Based Learning, 

Challenge Based Learning (Aprendizagem Baseada em Desafios), Phenomenon Based 

Learning (Aprendizagem Baseada em Fenômenos) e o Understanding by Design 

(Entendimento por Design). Essas são as mais adotadas para reger o trabalho 

pedagógico das melhores instituições de ensino fundamental do país. 

Investir em tecnologia e formação para os professores é um dos passos para 

implantação das metodologias ativas no ensino fundamental do nosso município. 

 

5. Incentivo pelo cumprimento de metas e compromisso pela educação 

É preciso tornar claro onde a educação do município precisa chegar. Em que 

patamar? Quais são as metas? 

Dessa forma, além das metas estabelecidas pelo Ministério da Educação, quanto 

aos indicadores nacionais de avaliação, não podemos nos contentar com isso. O 

município de Urandi precisa também estabelecer e atingir metas próprias para que 

possamos modelar estratégias de desenvolvimento baseadas na realidade local. 

Vale ressaltar que a meta não diz respeito em aprovação do aluno, mas sim de 

aprendizado do mesmo. São conceitos bem distintos. 

Dessa forma, além do efetivo cumprimento do piso salarial e progressividade da 

carreira, a nova gestão irá criar o incentivo ―educador nota 10‖, a exemplo do que é 

adotado por municípios de referência na educação. Nesse projeto, os professores 

poderão receber incentivos financeiros pelo bom desempenho da escola, da turma e 

pelos projetos criativos e efetivos. 

Também como forma de valorização do trabalho docente, o município irá lançar 

editais para realização de projetos escolares, onde o educador terá a oportunidade em 

pleitear recursos juntamente com a unidade de ensino para promoção de projetos 

inovadores e que buscam melhorar os indicadores da educação do município. 

 

6. Suporte em sala de aula dos profissionais de apoio ao Atendimento 

Educacional Especializado – AEE  

Os alunos com necessidades especiais precisam de atendimento especializado. O 

que muitos desconhecem é que não é o professor da escola comum que precisa ser 

especialista na deficiência do aluno. Todo aluno no Brasil, desde a educação infantil 

até a educação superior, tem direito ao Atendimento Educacional Especializado 

(BRASIL, 2011). 
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O especialista do AEE faz a ponte entre o aluno e o professor da sala de aula 

comum, permitindo uma troca de experiência que contribua nesse processo 

educacional e em todo o contexto escolar, bem como a inserção na sociedade. Nesse 

sentido, a educação municipal precisa garantir esse atendimento com qualidade. 

Para tanto o Atendimento Educacional Especializado no município atenderá os 

seguintes objetivos: 

1. Identificar as necessidades de alunos com deficiência, transtorno do espectro 

autista ou altas habilidades / superdotação. 

2. Elaborar plano de atuação de AEE propondo serviços de acessibilidade ao 

conhecimento. 

3. Produzir um material acessível para esse aluno 

4. Adquirir e identificar materiais de apoio como software, recursos e 

equipamentos tecnológicos, mobiliário, recursos ópticos, dicionários e outros 

5. Acompanhar o uso dos materiais na sala de aula do ensino regular. 

6. Orientar professores do ensino regular e famílias dos alunos a utilizar materiais 

e recursos; 

7. Promover a formação continuada para os professores do AEE e do ensino 

comum, bem como para a comunidade escolar geral. 

 

8. Integração Família e Escola 

 

Outra proposta é o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI). O PDI é 

um planejamento organizado pela comunidade de aprendizagem de modo a favorecer 

o desenvolvimento do estudante. Escola e família constituem uma comunidade de 

aprendizagem. Portanto, ambas devem se envolver plenamente na construção do PDI. 

Esse também é o momento de incentivar a família a ir pensando no projeto de vida 

para seus filhos. Quem tem autonomia para pensar nesse projeto de vida é a família 

junto com a criança/adolescente e mais ninguém. O papel da escola é incentivar essa 

reflexão.  

Além disso, para melhorar a integração das famílias com a escola é necessário 

que os pais sintam-se atraídos, além das reuniões não poderem ser realizadas em 

horários comerciais.  

Mas as famílias se envolvem com a educação dos filhos a partir do momento em 

que a escola abre espaço para isso, através de discussões acerca de seu projeto 

político pedagógico, a fim de compartilhar as informações que cabem aos pais, sobre o 

https://diversa.org.br/tag/planejamento
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processo educativo, os projetos que serão trabalhados ao longo do ano letivo, onde se 

valoriza a participação dos mesmos na vida escolar. 

9. Integração Igrejas e Escola 

Estudos recentes apontam que as religiões são uma forma de integração social 

que tem como consequência o reforço de valores que conduzem a um melhor 

desempenho educacional. 

Assim, as Igrejas do município (católica e protestantes) são essenciais na 

conscientização das famílias e dos próprios discentes. 

As igrejas podem utilizar os momentos de contato com os fiéis para:  

• Falar sobre o papel da família na educação dos filhos, (aprender para a vida);  

• Falar sobre a importância da educação para um futuro melhor;  

• Estimular a solidariedade para dar ênfase aos sinais de vida. 

 

As lideranças devem mostrar que as famílias podem ajudar a criança a melhorar 

seu desempenho na escola de diversas maneiras e em diversos lugares. Por exemplo:  

Em casa: garantindo a disciplina das crianças e jovens para o estudo diário, para 

fazer o dever de casa, para criar o hábito da leitura, para não faltar às aulas e ser 

pontual.  

Na escola: conhecendo os professores, mostrando seu interesse pelo 

desenvolvimento dos filhos, mostrando o interesse em saber como está a qualidade do 

ensino, saber qual é o IDEB da escola, perguntar como são os professores, se fazem 

cursos de atualização, se não faltam, perguntar pela merenda, pelos livros que a 

escola recebe.  

É preciso promover essa integração dialogando com a comunidade sobre a 

importância da educação – despertar a consciência dos membros sobre o compromisso 

social na afirmação do direito de todos os brasileiros à educação de qualidade e o 

papel de cada um como protagonista dessa agenda com amigos, vizinhos, parentes, 

associação de moradores, entre outros.  

 

10. Fortalecimento dos Conselhos Escolares 

Dar autonomia aos conselhos escolares para: deliberar sobre as normas internas 

e o funcionamento da escola, além de participar da elaboração do Projeto Político-

Pedagógico; analisar as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola, 

propondo sugestões; acompanhar a execução das ações pedagógicas, administrativas 
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e financeiras da escola e mobilizar a comunidade escolar e local para a participação em 

atividades em prol da melhoria da qualidade da educação, como prevê a legislação. 

Para tanto este projeto inclui: 

1. Formação continuada para conselheiros escolares 

2. Promoção de Intercâmbio 

3. Suporte tecnológico para atuação dos conselhos 

4. Premiação para projetos exitosos 

 

EIXO 02 – Infraestrutura 

1. Melhorar as condições do Transporte Escolar. 

2. Manter as unidades escolares reformadas e conservadas. 

3. Recuperar e manter em pleno funcionamento os laboratórios de informática nas 

unidades escolares. 

4. Implantar o Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicopedagógico. 

5. Implementar as bibliotecas escolares, inclusive no formato digital. 

6. Equipar salas de aula e torná-las mais interativas. 

7. Adquirir equipamentos e instrumentos musicais para fanfarras escolares. 

8. Implantar o transporte escolar técnico e universitário para condução dos 

estudantes para as cidades de Guanambi e Espinosa. 

9. Melhorar a acessibilidade das escolas municipais. 

10. Criar parcerias com instituições públicas de ensino superior para viabilizar a 

instalação de um Pólo de Educação a Distância (EaD) no município. 

 

EIXO 03 – Gestão 

1. Sistematizar o novo modelo de ensino pós-pandemia e criar plano de 

contingência educacional para situações similares. 

2. Adaptar o calendário escolar para recuperação do ano letivo. 

3. Implementar e acompanhar as metas do Plano Municipal de Educação – PME. 

4. Fortalecer o Fórum Municipal de Educação e torná-lo, de fato, deliberativo. 

5. Manter equipe qualificada, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer, para captação de recursos via projetos e editais. 
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6. Implantar simulados para testar desempenho dos alunos do ensino 

fundamental. 

7. Qualificar os membros dos Conselhos Escolares, Conselho do FUNDEB, 

Conselho de Alimentação Escolar, Conselho Municipal de Educação e outros. 

8. Melhorar a alimentação escolar com cardápio diversificado e valorizando 

alimentos locais e orgânicos. 

9. Implantar o Sistema de Gestão Escolar para acesso, inclusive via intranet pelo 

professor e aluno. 

10. Implementar o serviço de fiscalização escolar. 

11. Tornar transparente o planejamento e execução dos recursos em geral, 

especialmente o FUNDEB. 

12. Melhorar os indicadores do IDEB, especialmente para as séries finais do 

Ensino Fundamental. 

13. Propor a Câmara Municipal um Plano de Carreira para os demais 

trabalhadores da educação. 
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CULTURA 

Nossa diretriz para a cultura do município baseia-se na identificação e 

fortalecimento dos elementos e vocações culturais. Para isto, é primordial estabelecer 

a cultura como uma das políticas públicas fundamentais, nesse sentido, é condição 

primária trabalharmos na percepção que Urandi se consolide como uma cidade onde as 

potencialidades humanas e culturais são reconhecidas, realizadas e convertidas em 

mais qualidade de vida para todos os seus cidadãos. 

1. Recondicionar o Centro Digital de Cidadania – CDC para uso da comunidade em 

geral. 

2. Construir a Biblioteca Pública Municipal com acervo físico e digital, para uso da 

comunidade em geral. 

3. Implantar a Escola de Música, com aulas gratuitas para crianças e adolescentes, 

inclusive para os que não possuem instrumentos musicais. 

4. Reativar e dar suporte a Orquestra Sinfônica Municipal. 

5. Construir Teatro Municipal com auditório multiuso. 

6. Fortalecer grupos e iniciativas tradicionais de cultura, a exemplo de Capoeira e 

Ternos de Reis. 

7. Buscar parceria público-privado para implantação do Museu Municipal no prédio 

da antiga prefeitura. 

8. Implementar o Conselho Municipal de Cultura. 

9. Criar e tornar público o calendário municipal de cultura. 

10. Garantir suporte para as Igrejas realizarem eventos em comemoração ao ―Dia 

do Evangélico.‖ 

11. Fortalecer os tradicionais festejos juninos do município e o aniversário da 

cidade. 

12. Promover feiras de artesanatos e trabalhos manuais. 

13. Valorizar os artistas locais em eventos festivos do município, em especial: São 

João, Cavalgadas e Aniversário da Cidade. 

14. Realizar estudos para identificação e reconhecimento de comunidades 

quilombolas no município de Urandi. 

15. Dar autonomia a Diretoria Municipal de Cultura. 
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ESPORTE, LAZER E TURISMO LOCAL 

Nosso propósito é fazer do esporte, do lazer e do turismo objetos eficientes para 

a promoção da cidadania e melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Estabeleceremos ações coordenadas em conjunto as Secretarias de Saúde, Educação e 

Cultura, de forma a promover o esporte, a atividade física e o lazer na perspectiva do 

desenvolvimento humano e da formação integral do cidadão. Garantiremos o acesso 

de todos às atividades físicas, desportivas e de lazer e criaremos programas específicos 

para atingir a todos os públicos, sempre amparados por profissionais capacitados e 

competentes. Além de tornar nosso município mais atrativo aos visitantes. 

1. Dar autonomia para atuação da Diretoria Municipal de Esportes. 

2. Promover a diversidade esportiva e criar um calendário permanente e promover 

eventos esportivos no município, incluindo: Campeonatos e torneios de bairros, do 

comércio, das escolas, das localidades rurais e municipal em diversas modalidades 

esportivas. 

3. Criar/desenvolver a Liga Desportiva Municipal e credenciá-la à Liga Baiana. 

4. Profissionalizar a prática esportiva e descobrir talentos realizando o 

encaminhamento para Centros de Excelência Esportiva na capital ou outros estados 

da federação e a criação de seleções para representar o município em jogos 

programados pelo Estado, sempre mantendo a filosofia do Esporte Sócio Educativo. 

5. Firmar parcerias e convênios com a Superintendência dos Desportos do Estado da 

Bahia – SUDESB e com o Ministério do Esporte para captação de recursos e 

materiais esportivos. 

6. Favorecer a prática esportiva e torná-la acessível a toda a população: jovens, 

adultos, crianças e idosos. 

7. Realizar cursos de capacitação esportiva para professores, monitores e cidadãos 

ligados às atividades esportivas do município. 

8. Promover jogos escolares. 

9. Incentivar a prática do ciclismo amador e esportivo, com apoio na construção de 

roteiros e trilhas, inclusive MotoCross, passeios ciclísticos e corridas de rua. 

10. Criar o evento ―Descidão do Alto Cruzeiro de mountain bike‖. 

11. Revitalizar completamente o Estádio Municipal de Urandi. 

12. Manter espaços esportivos reformados e conservados. 

13. Realizar o correto uso dos espaços esportivos. 

14. Construir quadra na localidade da Boa Vista do Rio verde. 

15. Construir quadra de areia na localidade de Pé da Ladeira. 

16. Construir Campo Society no Bairro Vermelho. 
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17. Promover orientação por educador físico nos espaços destinados a tal finalidade 

em praças públicas. 

18. Criar roteiros com potencial turístico no município de Urandi, envolvendo: 

caminhadas, pedal, cavalgada, trilhas, rapel, escaladas, passeios, pescarias, etc... e 

capacitar guias autônomos para atender os visitantes e conduzi-los aos roteiros.  

19. Garantir a prática esportiva para pessoas com deficiência nas diversas 

modalidades, como basquete, futebol de cinco e atletismo, em programa de 

inclusão social. 
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AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Nosso objetivo para o Município de Urandi é o de aumentar consideravelmente a 

geração de empregos, implantando políticas e incentivos estratégicos à setores da 

economia na nossa cidade. 

1. Promover assistência técnica aos agricultores e pecuaristas por meio da 

disponibilização de equipe técnica vinculada a Secretaria de Agricultura composta 

por: Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário e Técnicos agrícolas, que irão 

trabalhar com orientação periódica e/ou contínua sob a demanda e necessidade do 

agricultor/criador. 

2. Fortalecer a Agricultura Familiar do município e aumentar o percentual de compra 

diretamente dos agricultores familiares, no âmbito do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE. 

3. Realizar parcerias com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e 

Agricultoras Familiares de Urandi para apoio ao segmento, principalmente na 

mobilização, organização, qualificação, emissão de DAP’s, Cadastros Ambientais 

Rurais e outros. 

4. Construir o Matadouro/Frigorífico Municipal. 

5. Propor um amplo debate entre órgãos regularizadores, açougueiros e criadores para 

a efetivação de propostas e deliberações de ações voltadas ao abate de animais. 

6. Incentivar a criação de Agroindústrias, através de associações e cooperativas, 

principalmente nas cadeias produtivas do leite e das frutas. 

7. Buscar apoio e incentivar as atividades de pesca e criação de peixes em espaços 

viáveis à prática, a exemplo das barragens do Perímetro Irrigado do Estreito. 

8. Apoiar as associações na aquisição de implementos agrícolas, viabilização de 

aguadas, açudes, tanques, pequenas barragens e poços artesianos em casos 

extremos. 

9. Dar suporte técnico às associações do município quanto à elaboração de projetos 

técnicos para captação de recursos para investimento na geração de renda. 

10. Realizar convênio com o INCRA para implantar o posto de atendimento do órgão 

no município. 

11. Dar suporte ao Programa Garantia Safra. 

12. Realizar a distribuição de sementes e mudas de qualidade para os agricultores. 

13. Implantar o Selo de Inspeção Municipal – SIM para produtos fabricados e 

comercializados no âmbito municipal, com o objetivo de legalizar a produção e 

venda do queijo, ovos, requeijão, polpas de frutas, geléias, doces, rapaduras, 

etc... 
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14. Incentivar a agricultura orgânica e prestar assistência técnica aos agricultores que 

desejarem obter a certificação de ―Orgânico‖. 

15. Desenvolver projeto de desenvolvimento agrícola sustentável na região de 

Cabeceiras/Raiz. 

16. Realizar convênio com a Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e 

Esporte – SETRE para implantação do programa de Microcrédito através do 

CREDIBAHIA. 

17. Desenvolver atividades de apoio à agricultura familiar e economia solidária, 

através da realização de feiras e exposições. 

18. Implementar e fazer funcionar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e 

fortalecer o comércio local, através de qualificações e incentivos fiscais. 

19. Qualificar as empresas locais para se tornarem mais competitivas em licitações 

públicas. 

20. Implantar a Sala do Empreendedor (espaço multiuso que irá agregar o 

funcionamento da CDL, Setor de Tributos, CREDIBAHIA, INCRA, sala de 

capacitação, etc...) 

21. Fortalecer a gastronomia e qualificar pousadas, hotéis, restaurantes, bares, 

lanchonetes e outros espaços para atrair visitantes e segurar o consumo local. 

22. Implantar o Centro Profissionalizante para jovens e adultos que desejam aprender 

uma profissão ou para melhor se qualificar. 

23. Qualificar novos empreendedores com suporte na identificação de potenciais 

econômicos no município. 

24. Incentivar a cadeia produtiva têxtil no município, inclusive apoiando a instalação 

de pequenas fábricas de costura. 

25. Realizar parcerias com empresas privadas para geração de mais emprego e renda 

aos cidadãos urandienses. 

26. Dar suporte e apoio as iniciativas industriais, através da implantação do Pólo 

Industrial no município de Urandi. 

27. Realizar convênios com SENAR, SESC, SENAI, SEBRAE, etc., a fim de realizarem 

cursos de formação técnica na área da agricultura, comércio, serviços e indústria, 

gerando oportunidade de trabalho para jovens, mulheres, adultos e aposentados. 

28. Realizar orientações estratégicas ao comércio e demais empreendimentos para 

recuperação da economia pós-pandemia. 
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MEIO AMBIENTE 

Vamos trabalhar para que haja crescimento, mas sem deixar de lado nossa 

responsabilidade de promover uma gestão preocupada em preservar nossos recursos 

ambientais. Implementaremos políticas de educação ambiental continuada, incentivo à 

reciclagem de materiais e uso equilibrado dos recursos naturais. 

1. Viabilizar e construir o Aterro Sanitário Municipal, acabando com lixão da cidade e 

povoados. 

2. Construir a usina de compostagem e aproveitar o lixo orgânico para fabricação de 

adubos e distribuição aos agricultores do município.  

3. Promover a regular coleta seletiva do lixo na sede e em todos os povoados. 

4. Qualificar e incentivar a fabricação de materiais a partir da utilização de materiais 

aproveitáveis, garantindo renda aos autônomos interessados. 

5. Construir o sistema de esgotamento sanitário e canalizar o esgoto que é lançado 

nos rios que cortam a sede do nosso município e buscar emendas parlamentares 

para implantação de tratamento do esgoto e promover a limpeza desses rios. 

6. Revitalizar e conservar a nascente do Rio Raiz/Cabeceiras e outras nascentes do 

município, através reflorestamento e torná-las permanentemente áreas de 

preservação ambiental. 

7. Revitalizar o viveiro municipal e promover de forma contínua a distribuição de 

mudas de plantas nativas e frutíferas. 

8. Implementar o setor para emissão de licenças ambientais e orientar/fiscalizar 

quanto às práticas legais. 

9. Implementar e acompanhar a execução do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos. 

10. Implantar o projeto de arborização do município. 
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INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA 

As ações Infraestrutura, Transporte e Segurança Pública são objetivos 

primordiais do nosso governo. Ampliaremos as ações relacionadas a melhoria da 

qualidade e organização urbanística do nosso município, como pavimentação, 

saneamento e iluminação em diversas ruas da nossa cidade e zona rural. Pretendemos 

implementar novas ações de segurança pública a cada dia, através de inovações e 

investimentos, atuando de forma integrada com a polícia militar, CAESG, Guarda 

Municipal e a sociedade civil, para diminuir potencialmente os níveis de criminalidades 

e impunidade no nosso município. 

1. Finalizar possíveis obras inacabadas da gestão anterior. 

2. Construir rotatória e liberar o acesso à Avenida Governador Imbassahy. 

3. Construir nova ponte na Rua José Novato (Centro) conhecida por ―Pinguelinha‖. 

4. Arborizar e renovar o visual das entradas da cidade. 

5. Construir o Complexo Policial às margens da BR 122, aumentando o número de 

viaturas, contingente policial e abrigar a Polícia Militar e a CIPE/CAESG. 

6. Implantar a Central de Monitoramento por Câmeras para fiscalizar as entradas, 

saídas e ruas do perímetro urbano, em parceria com 17º BPM. 

7. Fortalecer e criar as condições necessárias para que a Guarda Civil Municipal 

possa exercer plenamente as competências alinhavadas na Lei Federal 

13.022/2014 (Estatuto das Guardas Municipais). 

8. Transformar o antigo Posto Fiscal na sede da Guarda Municipal. 

9. Promover rondas policiais rotineiras nos povoados do município. 

10. Construir Ponte que liga Covas de Mandioca ao Barreiro e ponte que liga a BR 

122 à Boa Vista do Rio Verde. 

11. Construir passagens molhadas em diversos pontos do município. 

12. Recuperar e ampliar pontes que dão acesso à localidade de 

Jaqueira/Cachoeira/Landim. 

13. Construir Praça na Travessa Nova Esperança no Bairro Vermelho. 

14. Promover a regularização fundiária. 

15. Realizar pavimentação asfáltica de ruas na sede do município. 

16. Realizar pavimentação asfáltica de ruas dos povoados. 

17. Viabilizar novos convênios para construção de casas populares. 
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18. Emplacamento e nominação, através de lei, das principais estradas vicinais e 

rurais do município, de forma a permitir que elas sejam reconhecidas pelo 

sistema de posicionamento global (GPS). 

19. Iniciar os estudos para mudança da Estação Rodoviária para um local mais 

adequado. 

20. Implantar um projeto de iluminação pública na sede e zona rural para tornar 

esse serviço mais barato e mais eficaz, com a troca, inclusive, dos sistemas 

mais antigos por outros tecnologicamente mais avançados  

21. Requerer ao Governo do Estado a pavimentação asfáltica da BA que liga Urandi 

à Sebastião Laranjeiras, via estrada do Cantinho. 

22. Readequar e reformar o espaço da garagem municipal. 

23. Implantar sistema de controle no uso da frota de veículos do município, com 

rigoroso controle de entrada e saída de veículos, itinerário, avarias de veículo 

com responsabilização dos condutores por práticas ilícitas, distinção entre 

veículos de estrada e veículos de asfalto, mantendo a frota sempre limpa e 

organizada.  

24. Realizar cascalhamento e manutenção periódica das estradas do município e 

colocar manilhas em pontos de alagamento. 

25. Realizar a roçagem das estradas do município periodicamente. 

26. Implantar sistema de abastecimento de água para o Bairro Vista Alegre e 

Oliveira. 

27. Implementar o Plano Diretor do município. 

28. Realizar os serviços de construção e limpeza de aguadas, tanques e 

reservatórios em geral em todas as localidades rurais, especialmente aqueles 

que mais sofrem com a falta d’água. 

29. Realizar estudos para construção de novas barragens no município. 

30. Viabilizar projetos e recursos para levar água e energia às localidades que ainda 

possuem. 

31. Viabilizar cisternas para as famílias ainda não contempladas pelo Programa de 

Cisternas. 

32. Iniciar estudos e readequar o espaço da feira pública municipal para maior 

conforto dos feirantes locais. 

33. Reinstalar o Serviço de Telefonia Móvel nos povoados. 

34. Revitalizar a Praça Olivina Luz Baleeiro (Praça da Rodoviária). 

35. Revitalizar e construir calçadas e torná-las acessíveis e desimpedidas para 

pedestres. 
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36. Construir Rua que dará acesso o Bairro Vermelho à Avenida Governador 

Antônio Imbassahy. 

37. Melhorar a acessibilidade e condições aos moradores das casas populares nos 

Bairros Girassol e Vista Alegre. 

38. Criar mapas estratégicos do município para facilitar ações da gestão. 

39. Refazer estrada que liga Pesqueiro ao Povoado de Poções. 

40. Construir passagens molhadas e melhorar o acesso às comunidades de 

Barreirinho, Pesqueiro, Chicão e Santa Luzia. 

41. Pavimentar e construir Praça no Povoado de Entupição. 

42. Recuperar a barragem comunitária do Riacho do Mel 

43. Construir passagem molhada e melhorar acesso às comunidades de Sítio do 

Carro e Riacho do Mel. 

44. Reformar ponte que dá acesso a localidade de Barreiro. 

45. Implantar/melhorar o sistema de abastecimento de água nas comunidades 

rurais com problemas de abastecimento, a exemplo de: Vargem do Meio, 

Vargem Grande, Cedro, Boa Vista do Rio Verde, Pajeú, Boa Vista do Estreito, 

Agreste, Caldeirão, Entupição, etc... 

46. Realizar o recolhimento de animais de rua. 
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POLÍTICAS SOCIAIS 

Nossa diretriz para Assistência Social baseia-se na luta incansável pela diminuição 

da desigualdade e redução da pobreza, através de políticas efetivas de assistência, 

inserção e reinserção social para as pessoas mais carentes e o fomento de ações para 

ampliação da abrangência assistencial domiciliar. 

1. Promover o ―Mutirão Social‖ para regularização de documentos e orientação 

jurídica. 

2. Implantar os serviços de emissão de carteira de identidade. 

3. Criar o Conselho Municipal da Juventude e dar apoio para realização de 

projetos voltados para os adolescentes e jovens do município. 

4. Implementar o Plano Municipal de Assistência Social. 

5. Potencializar os esforços para a melhor prestação dos serviços do Conselho 

Tutelar, através de capacitação continuada e estrutura adequada para 

desenvolvimento de suas funções.  

6. Fomentar o programa de políticas de segurança alimentar e nutricional.  

7. Potencializar ações relacionadas ao conselho de segurança alimentar.  

8. Ampliação dos Centros de Referência em Assistência Social.  

9. Valorização do trabalho produzido e desenvolvido pelas entidades sociais. 

10.  Desenvolveremos programa para assistência social através de campanhas de 

voluntariado solidário. 

11. Fortalecer e adequar o CRAS para os serviços de: Proteção e Atendimento 

Integral à Família (PAIF), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) e Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e 

idosas. 

12. Fortalecer a atuação do CREAS para os serviços de: Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), Serviço Especializado em 

Abordagem Social e Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

13. Estabelecer parceria com entidades assistenciais do setor público e privado, 

para fomentar as ações de assistência social. 

14. Fortalecer e fiscalizar o acesso ao programa Bolsa Família para famílias em 

situação de pobreza extrema. 

15. Potencializar a capacitação de profissionais do Programa Bolsa Família. 

16. Garantir que os benefícios eventuais cheguem aos mais necessitados. 

17. Promover Cursos de Qualificação e viabilizar a inserção no mercado de trabalho 
aos beneficiários do Programa Bolsa Família. 

18. Estimular a produção cultural, artesanal e de lazer para as pessoas idosas. 
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Nossa Gestão será pautada sobre o que disciplina a Constituição Federal. 

Asseguraremos a transparência nos atos e contratos administrativos, fomentaremos a 

incorporação de novas tecnologias e modernização de programas para melhor atender 

o cidadão e as atividades da gestão municipal. Primaremos pela gestão democrática, 

ética e eficiente, apoiada em iniciativas tecnológicas para assegurar a correta aplicação 

dos recursos públicos e combate a corrupção. 

1. Melhorar o uso da tecnologia no âmbito da administração pública para aumentar a 

eficiência e o grau de eficácia dos serviços e dos programas administrativos. 

2. Melhorar o grau de relacionamento da administração com os seus servidores, com 

vistas à criação de formas para aumentar a produtividade e o nível de resposta às 

demandas dos administrados.  

3. Implementar o Plano de Carreira dos servidores, considerando as especificidades de 

cada categoria. 

4. Controlar efetivamente os bens patrimoniais existentes, não só para que eles 

cumpram a sua função administrativa específica, mas também, quando for o caso, 

possam reverter benefícios em prol da própria administração pública e dos 

administrados. 

5. Buscar os meios legais para realização do concurso público e outros processos 

seletivos. 

6. Fortalecer o setor de informática da prefeitura para que ele possa dar as respostas 

tecnológicas exigíveis no dia a dia da administração. 

7. Reestrutura o setor de recursos humanos com vistas ao atendimento do Programa 

e-Social. 

8. Promover o correto atendimento e evitar protelações de serviços públicos voltados 

aos cidadãos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Eu, Warlei Oliveira de Souza, candidato a prefeito da Cidade de Urandi, e 

Deivison Botelho de Carvalho, candidato a vice-prefeito, após escutarmos a população, 

vimos por meio deste plano de governo, registrar nosso compromisso com a cidade de 

Urandi, e para isso tornamos público este documento, oficializando nossas propostas 

por uma Urandi mais justa, igualitária, participativa, responsável, transparente e 

democrática.  

A nossa cidade crescerá pautada em uma gestão moderna e responsável, séria e 

comprometida em fazer o melhor para o nosso povo, principalmente para as pessoas 

que mais precisam, e com isto tornar nossa cidade cada vez melhor. 

Convidamos você cidadão (ã) urandiense a participar deste grande Projeto de 

construir uma nova Urandi.  

Agradecemos e pedimos a benção e a capacitação de Deus para esse projeto e 

nos comprometemos a agir e trabalhar incansavelmente com ética, responsabilidade, 

transparência, austeridade, zelo e dedicação.  

Deus nos abençoe,  

Muito obrigado a todos. 

 


