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APRESENTAÇÃO 

  

O Plano de Governo ora apresentado é fruto de discussões 

realizadas por uma parcela significativa da população de Teixeira de Freitas, nas quais 

foram elencadas as principais diretrizes de governo do Candidato do PT (Partido dos 

Trabalhadores), Dr. João Bosco para o quadriênio 2021-2024. Tais diretrizes que 

foram discutidas e que são, neste documento, apresentadas representam a 

continuidade e a ampliação das políticas de seu governo anterior, no período de 2013 

a 2016, cujos avanços no desenvolvimento do município precisam ser retomados em 

benefício de todos os teixeirenses. 

A atual pandemia mostrou ao mundo e, em especial, ao município 

de Teixeira de Freitas, que reduzir e/ou congelar os recursos da saúde, bem como 

dos demais programas de desenvolvimento social, foi uma decisão desastrosa nas 

politicas federais, com reflexos daninhos aos estados e, principalmente, aos 

municípios. Haja vista que o controle da referida epidemia requer muito mais recursos 

que os que foram liberados, tendo reflexos negativos para os municípios, palco do 

efetivo combate. 

A pandemia e a desastrosa administração dos recursos da atual 

gestão provocaram um grande retrocesso no desenvolvimento da nossa cidade, na 

qual, a próxima administração terá dois grandes desafios que são a superação do 

atraso, por meio de políticas que possam recompor o tempo perdido pelas políticas 

municipais equivocadas pela atual gestão e a retomada do desenvolvimento com 

ênfase mais contundentes nas políticas de desenvolvimento econômico, social, 

urbano, de saúde, educação, habitação, agropecuária, industrial e de apoio ao 

comércio e serviços, agricultura familiar, micro e pequenos empreendimentos, além 

do apoio às entidades da sociedade civil. 
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A importância estratégica do município de Teixeira de Freitas, tanto 

a nível estadual e nacional, faz do nosso município um polo de desenvolvimento 

regional importante para mais de 500 mil pessoas (considerando apenas Teixeira de 

Freitas e os municípios circunvizinhos), levando a administração municipal a implantar 

estratégias de desenvolvimento de alcance aos demais municípios, ao nível dos 

setores de saúde, educação, comércio e de serviços, onde a regionalização do 

município de Teixeira de Freitas já se faz mais proeminente. 

Assim, o Programa de Governo (2021-2024) para o futuro governo 

do Dr. João Bosco Bittencourt, ora apresentado, tem como principal objetivo a 

retomada do desenvolvimento iniciada no seu primeiro governo (2013-2016), agora, 

de caráter emergencial e planejado, dados aos reflexos negativos da pandemia em 

todos os setores da economia do município e da região. 

O trabalho foi detalhado de forma que possamos afirmar o 

compromisso da gestão em resolver os problemas do município de Teixeira de Freitas 

por meio das Ações que compõem nosso Programa de Governo que abrange 03 (três) 

Eixos Estratégicos e 04 (quatro) Eixos Estruturantes com seus respectivos Eixos 

Temáticos Setoriais, a seguir descritos: 
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EIXOS ESTRATÉGICOS 

 

1. GESTÃO ÉTICA, DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA E EFICIENTE 

 

1.1. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

1.1.1 – Introdução 

O Programa de Governo Reconstruindo a Teixeira de Freitas 

dos Nossos Sonhos entende que o uso mais eficaz dos recursos disponíveis nas 

esferas de governo municipal, estadual e federal exige dos poderes institucionais 

locais o estabelecimento de ações públicas que priorizem e tornem mais ágeis os 

processos de trabalho das suas diversas áreas por meio de operações de 

desburocratização, que melhorem e dinamizem o atendimento e a prestação dos 

serviços públicos, a fim de potencializar os recursos disponíveis em benefício de um 

modelo de gestão de políticas legitimamente direcionadas para a socialização do bem 

comum. É importante ressaltar que, neste contexto, a modernização administrativa 

ultrapassa o simples conceito de reforma administrativa, pois, necessariamente, 

aquela requer conhecimento ou diagnóstico mais aprofundado do funcionamento da 

máquina pública. Uma reforma administrativa, ainda quando reconhecidamente 

necessária, exige reconhecimento das estruturas organizacionais do Poder Executivo 

em vigor até o presente. O pleno conhecimento do modus operandi das gestões 

anteriores (inclusive a nossa primeira gestão 2013-2016) será elemento indispensável 

à elaboração e execução de um plano de governo que expresse capacidade técnica 

e administrativa caracterizadas por uma gestão pública cuja eficiência e eficácia de 

resultados estejam associadas a sua qualificação em mapear e corrigir erros, evitar 
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futuros equívocos e orientar a atuação dos servidores públicos sob a ótica de que o 

bom serviço público precisa, necessariamente, ser o melhor serviço ao público. 

É em conformidade com essa matriz conceitual, que o Programa 

de Governo Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos defende a 

modernização administrativa aqui proposta, tendo na forma de governo democrático 

uma relação inseparável com a transparência, a participação, a ética, o planejamento, 

o monitoramento e o controle social das prioridades sociais mais evidentes. Isso, sem 

dúvida, implica rigor ético tanto nos controles internos sobre os encaminhamentos 

deste Programa de Governo, quanto nas formas externas de monitoramento e de 

controle por parte da própria sociedade. Isso significa melhorar a qualidade do 

atendimento, padronizar os procedimentos, utilizar instrumentos de tecnologia de 

informação em favor da agilidade do atendimento, estabelecer metas e indicadores 

para avaliação da qualidade dos serviços públicos, produzir relatórios gerenciais, 

democratizar decisões, realizar parcerias, criar estratégias de obtenção de receitas 

próprias e atender demandas surgidas no meio social ou decorrente das necessidades 

apresentadas institucionalmente. 

Diante das circunstâncias acima descritas, a sociedade de Teixeira 

de Freitas precisa aprimorar seu sistema político para fortalecer seu governo e 

promover o alcance de seus objetivos. E nunca, em toda a história deste município, 

esteve tão claramente nas mãos da própria sociedade, o poder e a habilidade para 

fazer com que certas coisas muito positivas aconteçam, ou evitar que outras coisas 

negativas já bastante conhecidas voltem a acontecer. O Programa de Governo 

Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos indica, para a próxima 

gestão pública deste município, a retomada da reforma administrativa e organizacional 

do poder executivo, incluindo novas competências para atender as demandas 

socioeconômicas oriundas das necessidades básicas de toda a população em estado 

de vulnerabilidade social deste município. Então, para que se concretize a 

materialização desta proposta serão constituídos novos instrumentos e órgãos de 
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gestão, tais como: implantação da Secretaria Municipal de Promoção e Igualdade 

Racial (SEMPROMI), a Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher (SMPM– TF), 

o Departamento Municipal da Juventude (DMJ–TF) e outras estruturas indispensáveis 

ao fortalecimento da democracia e da construção da cidadania baseadas na melhoria 

da qualidade de vida, na liberdade e nos direitos individuais e coletivos de todos os 

munícipes de Teixeira de Freitas. É diante da evidência de que em Teixeira de Freitas 

o sistema político (que deveria atuar como roda do leme e estabilizador do rumo da 

sociedade) teve um grande retrocesso nos últimos quatro anos, demonstrando a 

perda de controle sobre a magnitude do futuro de uma sociedade sedenta por 

mudanças positivas. Neste quadro de circunstâncias, a participação efetiva da 

sociedade será retomada mediante ao apoio institucional e ao fortalecimento 

organizacional dos diversos Conselhos Municipais e dos Conselhos Gestores para 

que efetivamente se consolidem os princípios da Gestão Ética, Democrática, 

Participativa e Eficiente. 

 

1.1.2 Objetivos Geral da Administração Pública 

Estabelecer diretrizes, coordenar, executar e controlar as 

atividades de administração geral, formular normas voltadas para a política municipal 

de modernização administrativa e de informatização, bem como formular e executar a 

política de recursos humanos, de previdência e assistência aos servidores públicos 

municipais, de processamento de dados e de desenvolvimento dos serviços públicos 

no município de Teixeira de Freitas. 

 

1.1.3 Objetivos Específicos  

• Estabelecer diretrizes e propor normas de administração geral pública, 

coordenando a execução de atividades dos órgãos e de entidades da 
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Administração Pública Municipal em matéria de recursos humanos, material, 

patrimônio e encargos auxiliares; 

• Formular diretrizes, estabelecer normas e coordenar a política municipal de 

modernização administrativa, informática e gestão pública, voltadas para 

executar as ações relativas à prestação de serviços públicos, visando à 

modernização do atendimento ao cidadão; 

• Estabelecer diretrizes e normas destinadas à administração de recursos 

humanos, por meio da qualificação profissional, visando à formação e ao 

aperfeiçoamento do servidor público municipal; 

• Estabelecer diretrizes, coordenar, executar e controlar as ações desenvolvidas 

pelo Município relativas à previdência e à assistência dos servidores públicos, 

dependentes e pensionistas;  

• Pesquisar, difundir, implementar e acompanhar projetos que integrem novas 

soluções tecnológicas aplicáveis à Administração Pública em ambientes de 

grande, médio e pequeno portes, no Município de Teixeira de Freitas; 

• Implantação da Ouvidoria como instrumento de controle social da gestão, 

garantindo a transparência aos cidadãos teixeirenses; 

• Trabalhar em parceria com o Poder Legislativo Municipal, a fim de aprovar e 

difundir as melhores práticas de administração municipal, incentivando o 

próprio legislativo a disseminar tais práticas em seu interior, visando à 

economia de recursos e transparência de suas ações perante a população; 

• Garantir o controle da gestão na aplicação dos recursos, tendo a participação 

popular na preparação anual do Orçamento do Município (Orçamento 

Participativo) como direcionador dos recursos anuais; 
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• Garantir a transparência na aplicação dos recursos do Município atendendo a 

Legislação vigente, permitindo o livre acesso ao cidadão às informações de 

entrada e de saída de recursos financeiros e o acompanhamento da execução 

do Orçamento Municipal; 

• Estabelecer diretrizes para a permanente valorização do servidor público 

municipal, estabelecendo diálogo permanente com as entidades 

representativas do funcionalismo Público Municipal. 

  

 

1.2 – PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO POPULAR E INTEGRADO (PPPI) 

 

1.2.1 - Introdução 

A identidade cidadã é formada a partir de um profundo processo 

dialógico entre a administração pública e quem vive a cidade no dia a dia, em cada 

uma de suas especificidades. A participação popular cidadã pressupõe a existência 

de canais formais e institucionais para este fim, bem como para o diálogo cotidiano 

com as várias necessidades de construção da cidade. Para tanto, é imprescindível a 

consubstanciação de uma cultura de planejamento, fundamentada na eficiência e na 

racionalidade da máquina pública e, também, no controle social de governo, com 

transparência e eficácia, capazes de promover e garantir o desenvolvimento humano, 

social, político, cultural e econômico de todos os cidadãos e cidadãs.  

Nesse contexto, é indispensável o exercício da ética pública e o 

combate à corrupção como pressupostos básicos e como qualidades inalienáveis do 

Programa de Governo Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos. 

Portanto, apresentamos, desde já, uma proposta de planejamento para uma Gestão 
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Ética, Democrática, Participativa e Eficiente, na qual o combate à corrupção terá como 

aliado a transparência de todas as ações e atividades do Governo, apoiados na retidão 

de caráter dos agentes públicos com capacidade de decisão, bem como no processo 

de organização e de mudança estrutural da administração, de forma a garantir uma 

gestão verdadeiramente democrática, eficiente e aberta ao controle social. Para isso, 

é preciso que a modernização da gestão pública seja claramente explicitada, 

reconhecida e identificada a partir da própria campanha como indicadora de sua 

capacidade de garantir ao cidadão e à cidadã o direito de acesso aos bens coletivos 

e serviços públicos de qualidade. 

As premissas acima enunciadas miram o horizonte próximo, pois o 

crescimento do município de Teixeira de Freitas acontece em ritmo reconhecidamente 

acelerado, tendo o Planejamento definitivamente orientado para que as 

administrações do futuro sejam inibidas de repetirem os equívocos de certas 

administrações do passado, nem consentir com uma expansão desenfreada e 

desordenada que resulta no processo de extrema desigualdade socioeconômica que 

poderá comprometer significativamente o futuro deste Município tão cheio de 

potencialidades. É com esse olhar que vislumbramos o planejamento em nosso 

Município, haja vista que a imensa maioria dos problemas e das dificuldades hoje 

enfrentados por Teixeira de Freitas são a confirmação de que a execução sem 

planejamento pode ser pior que planejamento sem execução, dificuldade essa que o 

“Modo Petista de Governar” já sabe como superar por meio dos eixos comuns de ação 

governamental  articulados entre si, a saber: 1.Gestão Ética, Democrática, 

Participativa e Eficiente; 2.Políticas Sociais e  Afirmação de Direitos;  

3.Desenvolvimento Urbano e Rural nos Municípios e Direito à Cidade; 

4.Desenvolvimento sustentável Integrado Territorialmente; 5.Participação popular e 

cidadã.  
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1.2.2 – Objetivo Geral do Planejamento 

Planejar, coordenar, organizar e executar as funções de 

planejamento para a administração pública no município de Teixeira de Freitas, 

visando garantir uma gestão pública ética, democrática, participativa e eficiente em 

benefício de toda a população deste Município. 

 

1.2.3 – Objetivos Específicos 

• Coordenar a elaboração e a atualização do Plano de Desenvolvimento 

Municipal, do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos 

Anuais por meio da articulação e da implementação de políticas públicas e 

planos setoriais de desenvolvimento econômico e social, compatibilizando-os 

com o Plano Estadual de Desenvolvimento; 

• Analisar, avaliar e consolidar as propostas orçamentárias dos órgãos, 

entidades e fundos do Município, com base no Plano Plurianual e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, visando promover a compatibilização do 

planejamento municipal com o planejamento territorial, estadual e nacional, 

coordenando a aplicação de investimentos no âmbito municipal;  

• Coordenar e promover a realização de estudos necessários ao 

desenvolvimento municipal e acompanhar a implementação das políticas e a 

execução de planos, programas, projetos e ações governamentais, bem como 

avaliar seus impactos econômicos e sociais no Município; 

• Estabelecer diretrizes, normatizar e coordenar tecnicamente as atividades de 

planejamento, programação orçamentária, acompanhamento e avaliação das 

ações governamentais, no âmbito da Administração Pública Municipal;  
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• Realizar, com a Secretaria de Finanças, estudos para estimativas da receita e 

a elaboração da programação financeira do Município, bem como opinar, 

obrigatoriamente, sobre todos os convênios e contratos de operações de 

crédito, envolvendo, ou não, recursos do Tesouro Municipal, celebrados por 

órgãos da administração direta ou entidades da administração indireta do 

Município;  

• Coordenar e promover a produção, análise e divulgação de informações 

estatísticas, geográficas, cartográficas, demográficas e gerenciais do 

Município; 

• Formular diretrizes e políticas, planejar, coordenar e executar as ações de 

negociação e captação de recursos financeiros junto a organismos nacionais, 

internacionais e estrangeiros, destinados a programas e projetos de 

desenvolvimento econômico e social do Município;  

• Coordenar o funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e 

Social e dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento, bem como promover 

a articulação entre estes e os outros fóruns colegiados do Estado, em especial 

aqueles voltados para a formulação de políticas de inclusão social, de ciência 

e tecnologia e de desenvolvimento setorial. 

 

1.2.4 – Ações para um Planejamento Participativo e Integrado 

 

No Ações Natureza dos Serviços 

01 Elaboração de Matrizes Conceituais de 
Políticas Públicas que explicitem os 
fundamentos de sua execução e que 
comprovem sua exequibilidade. 

Coordenação e execução de forma integrada e 
articulada em planos e programas. Cada 
departamento ou secretaria é um órgão executor das 
políticas incorporadas nesse plano ou programa 
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governamental e não seu coordenador de forma 
autônoma e desarticulada. 

02 Profissionalização dos agentes 
públicos e coordenação. 

Estabelecimento de novas formas e rotinas de 
trabalho; desenvolvimento, avaliação e valorização 
de competências para o trabalho; valorização dos 
que trabalham e inovam, valorização dos executores 
e operadores de políticas públicas. 

03 Criação de ambiente ético, de respeito 
e de confiança em relação aos agentes 
públicos. 

Resgate da autoestima por meio do reconhecimento 
da importância profissional dos que atuam de 
maneira significativa no resgate da cidadania, 
possibilitando com o seu trabalho o acesso pleno aos 
bens e serviços públicos. 

04 Uso intensivo e apropriado das 
tecnologias de informação e de 
comunicação. 

Implementação do modelo de gestão eficiente, eficaz 
e democrático com objetivo de facilitar o acesso à 
informação e aos serviços públicos, buscando 
transparência e controle social. 

05 Integração das políticas setoriais, com 
revisão (ou fortalecimento) da 
estrutura administrativa do governo, 
dos processos e métodos de gestão. 

Racionalização administrativa, descentralização de 
responsabilidades e integração das políticas 
setoriais, subordinadas às diretrizes políticas comuns 
a toda a gestão. O foco dessas políticas é sempre o 
cidadão ou a cidadã, indivíduos que precisam ter 
suas necessidades atendidas de maneira articulada 
e integrada e não dispersiva. 

06 Integração dos diferentes serviços. Coordenação comum, conforme as necessidades da 
região, como forma eficaz de integração de políticas 
públicas. 

07 Descentralização administrativa. Melhoria da qualidade de atendimento ao cidadão e 
à cidadã, com garantia de respeito às diretrizes 
comuns a toda a gestão. 

08 Fortalecimento de canais de 
participação e de controle social. 

Manutenção do diálogo com múltiplos segmentos 
sociais, lideranças políticas e sociais visando 
fortalecer a participação popular e cidadã, a vivência 
da ética pública e maior controle social. 

09 Estímulo à corresponsabilidade da 
sociedade, visando à aplicação dos 
recursos orçamentários para as 
políticas públicas. 

Cumprimento de deveres de cidadania (por exemplo, 
pagamento de impostos e taxas), dividindo com a 
sociedade as responsabilidades de buscar formas de 
gerar e potencializar recursos públicos para garantir 
vida digna a todos e todas. 

10 Atenção para o processo de 
governabilidade (capacidade de 
governar). 

Buscando entender limites, possibilidades e 
correlações de força entre as várias instâncias de 
poder (outras esferas do Executivo, Legislativo e 
Judiciário) e a sociedade organizada. 



                                                                                                                         
 

                                                                                        PROGRAMA DE GOVERNO      
        

 

RECONSTRUINDO A TEIXEIRA DE FREITAS DOS NOSSOS SONHOS. 
 

PT, PSD, MDB, PV 
 

Página 15 de 130 
 

11 Superação do sexismo e do racismo 
como questão de caráter 
ético/administrativo. 

Condições estruturantes da desigualdade na 
sociedade brasileira e que sem sua superação não 
há sociedade justa, democrática e igualitária. O 
modelo de gestão deve pressupor garantia de 
igualdade entre homens e mulheres, brancos, 
negros, pessoas com deficiências, indígenas e todos 
os grupos étnicos. 

 

1.3 – FINANÇAS MUNICIPAIS – TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 

1.3.1 - Introdução 

A concepção matricial do “Modo Petista de Governar”, forjada ao 

longo da sua história, criou novos instrumentos estruturantes no âmbito do 

planejamento administrativo/financeiro expressos no PPA (Planejamento Plurianual 

Participativo) e na confecção do Orçamento Participativo Cidadão, construídos em 

parceria entre a sociedade civil organizada e os Poderes Públicos nas três esferas de 

governo. Entendemos que, para canalizar recursos físicos, pessoais e financeiros no 

âmbito da gestão pública municipal, o plano de desembolso deve levar em conta não 

apenas o desenvolvimento do município, pois esta variante não é exclusivamente 

determinada somente pelas condições locais, mas também pela articulação de 

processos territoriais condicionantes e recursos de outras esferas mais amplas que a 

do município (territorial, regional, estadual e nacional).  

O governo federal é um importante indutor do desenvolvimento e 

os municípios devem atuar de forma a se apropriar dessas oportunidades adequando-

se à regulamentação e as contrapartidas exigidas para o acesso aos recursos 

disponíveis. É também papel do governo federal definir critérios para a aplicação de 

recursos públicos em programas de desenvolvimento, objetivando a redução das 

desigualdades regionais, em que o município deve se orientar na captação destes 

recursos disponíveis visando a sua aplicação eficiente de acordo com o Planejamento 
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Integrado entre as diversas instâncias governamentais, a fim de promover o 

desenvolvimento sustentável do Município. 

É com esta perspectiva de desenvolvimento sustentável integrado, 

oriunda de uma concepção Petista de governar em nível nacional e estadual, que 

buscamos orientar as ações contidas nos Eixos Setoriais de Administração e Finanças 

do Programa de Governo Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos 

Sonhos, tendo em vista propostas que venham a contemplar as orientações básicas 

para os futuros mandatos dos nossos parlamentares e parlamentares aliados, bem 

como para o poder executivo municipal, por meio de diretrizes de governo que 

garantam o compromisso com a sustentabilidade da atual e das futuras gerações. 

O Município pode e deve fazer o máximo possível para induzir o 

desenvolvimento local, com a visão de territorialidade. É da responsabilidade da 

gestão pública municipal promover o diálogo com todos os setores da sociedade civil 

organizada, bem como estimular articulações e parcerias entre todos os agentes 

econômicos, setores produtivos, segmentos sociais e os setores excluídos. Assim, 

entendendo o papel do município de Teixeira de Freitas como polo indutor e irradiador 

da riqueza econômica territorial, a gestão pública municipal deverá ter o papel 

fundamental de promover, também, o diálogo com outras instâncias políticas e com 

os governos municipais existentes no mesmo território e em regiões mais próximas 

para encontrar as possíveis formas e instrumentos que impulsionem o 

desenvolvimento integrado e sustentável que venha a ampliar a abrangência da 

inclusão social, prioritariamente, entre aqueles que mais dela necessitam.  

Estatísticas oficiais apontam para o crescimento econômico, mas 

não apontam para diminuição dos níveis de pobreza, porque o paradoxo insustentável 

da produção de riqueza, em nossa realidade territorial, é a perda do significado social 

da relação capital-trabalho, na qual quem participa da produção por meio de trabalho, 

participa do consumo através de salário. Por isso, sabemos que reside na 
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concentração de renda e na ausência de políticas públicas voltadas para incremento 

das atividades de produção e consumo cientificamente ordenado, ou seja, políticas 

públicas voltadas para desenvolvimento social integrado e participativo para criação 

de mecanismos geradores e distribuidores de renda, como dizíamos, nisso reside a 

maior parte dos obstáculos a concretização de direitos necessários ao avanço dos 

nossos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH). Assim, a necessidade não é 

apenas a de criar riquezas, mas também a de distribuí-las de forma justa e igualitária 

na qual os interesses do capital moral e socialmente justo, e os interesses do trabalho 

honesto, necessário e decente não sejam mutuamente excludentes. É pensando 

assim que o Programa de Governo Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos 

Nossos Sonhos tem como meta administrativa financeira atingir o patamar de 

eficiência nas ações e programas, realizando o máximo possível, da melhor forma 

com o menor gasto de recursos e o melhor dos esforços individuais e coletivos. Para 

tanto é fundamental o cultivo permanente de um ambiente ético, que inspire respeito 

e confiança em relação aos agentes públicos, propiciando o resgate da autoestima, 

em que os mesmos sejam reconhecidos como profissionais que desenvolvem um 

trabalho importante no resgate da cidadania plena, possibilitando o acesso a bens e 

serviços públicos de qualidade para todos os cidadãos e cidadãs teixeirenses. 

 

1.3.2 – Objetivo Geral 

Prover e administrar os recursos financeiros voltados para viabilizar 

as políticas públicas do município de Teixeira de Freitas e orientar o cidadão quanto 

à importância do pagamento dos tributos e do controle da aplicação dos recursos 

públicos, visando atingir a excelência na administração fazendária e o reconhecimento 

como uma organização democrática, participativa e inovadora, que valoriza o seu 

quadro de servidores, nos aspectos profissional e humano, norteando-se pelos 

princípios de transparência, ética e responsabilidade social. 
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1.3.3 – Objetivos Específicos 

 

• Promover o Incremento Real da Receita Municipal por meio de novos 

instrumentos e arrecadação de tributos, voltados para viabilizar as políticas 

públicas do município de Teixeira de Freitas; 

• Estabelecer diretrizes com a finalidade de alcançar o Equilíbrio Fiscal das 

Finanças Públicas do Município, visando atingir a excelência na administração 

fazendária e o reconhecimento como uma organização democrática, 

participativa e inovadora; 

• Promover a qualificação do quadro de servidores da Secretaria da Fazenda, 

valorizando-os no aspecto profissional e humano, com a finalidade de atingir o 

grau de Excelência na Gestão de Pessoas para a melhoria da Qualidade do 

Atendimento em benefício da população de Teixeira de Freitas; 

• Estimular a participação da Sociedade Civil Organizada no acompanhamento 

e monitoramento da aplicação dos recursos públicos por meio do controle 

social, em benefício da transparência, da ética e da responsabilidade social da 

gestão pública municipal de Teixeira de Freitas. 

 

1.3.4- Ações Propostas para as Finanças Públicas Municipais 

 

No Ações Natureza dos Serviços 

01 Controle da arrecadação dos recursos 
municipais 

Promover a transparência nas diversas rubricas da 
arrecadação municipal e as suas devidas aplicações, 
de acordo com o orçamento municipal e o plano 
plurianual. 
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02 Programar a otimização da 
arrecadação municipal. 

Planejar junto a Secretaria de Planejamento a 
reordenação e controle das diversas formas de 
arrecadação financeira do Município visando à 
máxima otimização. 

03 Controle eficiente dos gastos de 
recursos públicos municipal. 

Reestruturar os gastos financeiros de acordo com o 
orçamento do Município, visando a sua máxima 
eficiência, coordenado junto as demais secretarias 
para que se evite ao máximo a duplicidade de ações 
e, consequentemente, o desperdício de recursos. 

 

04 

Cartas de Serviços e ou Cartas 
Compromissos. 

Procedimentos de execução dos serviços 
específicos, com prazos explícitos de resolutividade 
das solicitações por serviços e cumprimento de 
metas etc. 

05 Criação de indicadores de qualidade. Avaliação qualitativa interna do trabalho do governo. 

06 Códigos de qualidade do serviço 
público. 

Normatização de procedimentos e avaliação dos 
serviços pela população. 

07 Regulamentação de parcerias na 
execução de serviços públicos. 

Transparência no uso do dinheiro e controlando a 
qualidade da prestação de serviços. 

08 A capacitação de agentes públicos. Produção de conhecimento na esfera da gestão 
financeira 

09 Transparência e cidadania. Canal de ligação com os cidadãos e espaço de 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

10 PPP Na concessão administrativa a própria 
Administração Pública é a usuária do serviço 
prestado pelo parceiro privado. 

11 Desenvolve Bahia. Projetos socioprodutivo de inclusão social. 

12 Simples Nacional. Apoio ao Microempreendedor. 

13 Promoção do Consórcio Público de 
Desenvolvimento Territorial. 

Desenvolvimento Socioeconômico sustentável e 
integrado ao desenvolvimento cultural e ambiental. 

 

 

 

 2. COMUNICAÇÃO, TRANSVERSALIDADE E TECNOLOGIA SOCIAL 
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2.1 – Introdução 

A comunicação institucional da Gestão Democrática, Ética, 

Participativa e Eficiente compreende um conceito de seu papel superior ao da 

comunicação como instrumento de divulgação ou apenas um canal de troca de 

informações entre o Poder Executivo e a população. É por esse motivo, que o 

Programa de Governo Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos 

tem como prioridade a comunicação institucional como instrumento pedagógico 

propositor, formulador e articulador da política de comunicação social que traduz em 

ações transversalizadas e sistemicamente integradas, a exemplo das correlações 

intercomplementares dos Eixos da Educação, da Cultura e do Meio Ambiente, entre 

outros, a perspectiva de fortalecer o diálogo entre a sociedade civil organizada e os 

órgãos públicos visando criar elementos didáticos que possibilitem a simplificação do 

diálogo entre o governo municipal e a população, para que esta também possa avaliar 

e acompanhar sistematicamente as políticas públicas e programas governamentais 

executados pelas três esferas do poder do qual o cidadão também é partícipe por 

meio do exercício do voto.  

É de grande importância subsidiar o trabalho de planejamento 

administrativo como um todo, por meio da realização contínua e sistemática de 

pesquisas qualitativas e quantitativas, como instrumento valioso para a comunicação 

do governo ao indicar parâmetros para a realização de campanhas publicitárias e 

ações de imprensa, internet e eventos no sentido de aperfeiçoar a comunicação 

institucional e de utilidade pública. 

Atualmente, com a presença cada vez mais incisiva do e-gov 

(governo eletrônico) em nossas vidas, é altamente recomendável priorizarmos as novas 

formas e sistemas de interação social relacionada a informações sobre cadastros e 

registros dos munícipes e o impacto positivo neles causados pela disseminação de 
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informações sobre programas, ações e projetos de interesse político e social. Então, 

para o nosso Programa de Governo, a definição da política de comunicação social e 

a divulgação de informações institucionais sobre as ações do governo municipal, 

deverão considerar todos os atores sociais envolvidos com a gestão de políticas 

públicas, os executores e beneficiários, e as formas de boa relação com os órgãos de 

imprensa e de comunicação. Para tanto, é imprescindível que a articulação das ações 

transversais se torne culturalmente um fato cotidiano e que, para isso, seja utilizada a 

comunicação como meio e fim da replicação das Tecnologias Sociais geradoras de 

renda no local onde são aplicadas e fazem a renda circular in loco, por meio da 

participação e do envolvimento das pequenas iniciativas locais do comércio e da 

produção. Portanto, a comunicação institucional, ou comunicação social, será o 

veículo propulsor do diálogo visando ao desenvolvimento local integrado e 

sustentável, promotor da segurança alimentar, beneficiário do saneamento básico e 

interagindo de forma responsável com as mudanças climáticas e as relações 

antrópicas. 

 

2.2 – Objetivo Geral 

Propor, coordenar e executar a Política de Comunicação Social no 

âmbito do Governo Municipal, bem como promover a radiodifusão pública e outros 

serviços de mídias apropriados à divulgação de projetos, ações e programas 

desenvolvidos pelo Poder Executivo local, visando o fortalecimento da democracia, 

da transparência e da dinamização do controle social em benefício da população de 

Teixeira de Freitas. 

 

2.3 – Objetivos Específicos 

• Estabelecer as diretrizes e orientações técnicas a serem observadas pelas 

unidades setoriais de comunicação dos Órgãos e entidades do Poder Executivo 
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Municipal, na execução da política de comunicação, por meio da supervisão e 

da integração as atividades de comunicação social da administração direta e 

indireta do município, visando ordenar e racionalizar os trabalhos executados;  

• Divulgar os projetos e políticas de governo do Poder Executivo Municipal nas 

principais áreas de interesse da sociedade, por meio da ampla difusão dos 

direitos dos cidadãos e dos serviços colocados a sua disposição, observando 

a transparência e a adequação das mensagens, visando assegurar o amplo 

conhecimento pela população das ações governamentais;  

• Monitorar e integrar as atividades do Governo nas áreas de rádio, televisão, 

jornalismo, propaganda, redação, fotografia, internet, sinopse e relações 

sociais, buscando também definir a identidade visual dos sítios integrantes das 

unidades setoriais dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal junto 

à internet;  

• Acompanhar, selecionar e analisar matérias e notícias divulgadas na mídia, e 

de interesse da Administração Pública Municipal, objetivando auferir a sua 

repercussão junto à opinião pública, bem como orientar, coordenar e executar 

as atividades referentes à elaboração dos noticiários de televisão, de rádio e 

de imprensa, em torno das ações governamentais e, também, supervisionar a 

distribuição desse material junto aos meios de comunicação;  

• Orientar a edição do Diário Oficial do Município e de todo material referente à 

divulgação do Governo produzido pelos órgãos e entidades a ele vinculados; 

• Viabilizar os levantamentos de informações para execução dos trabalhos de 

cobertura jornalística (briefing) para criação das campanhas de interesse da 

Administração Pública Municipal;  
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• Analisar, aprovar e controlar as atividades de pesquisa, planejamento, 

comercialização da mídia e outras atividades publicitária demandadas pelos 

órgãos do Poder Executivo Municipal, bem como controlar as campanhas 

publicitárias, sua veiculação, por meio do acompanhamento da execução 

dessas despesas. 

 

2.4 - Ações para a Comunicação Social com Transparência, Transversalidade e 
Tecnologia Social 

 

No Ações Natureza dos Serviços 

01 Administração das redes sócias. 

Informar a população teixeirense, bem como a 
qualquer cidadão, todos os serviços prestados pela 
administração nas suas diversas unidades 
descentralizadas. 

02 
Implantação de Rede de Atendimento 
e Informação. 

Utilização em diferentes canais: presencial, 
telefônico e WEB, a fim de facilitar o atendimento ao 
cidadão. 

03 
Implantação de instrumentos e 
ferramentas tecnológicas. 

Construídas e utilizadas de forma solidária entre 
municípios, inclusive com uso de softwares com 
códigos abertos (software livre). 

04 Implantação de telecentros públicos. 
Sob responsabilidade da prefeitura ou mediante 
corresponsabilidade com a comunidade, 
propiciando a inclusão digital. 

05 
Revisão e redesenho dos 
procedimentos internos. 

Disponibilização de serviços públicos na Internet e 
constituição de Redes de Atendimento e ou Portais 
de Serviços WEB. 

06 
Instalação de Mecanismos de 
comunicação interna na máquina 
administrativa (e-mail, Intranet etc.). 

Execução de procedimentos públicos (leilões, 
pregões, licitações, editais, comunicados, inscrições 
etc.) e para o controle e o monitoramento dos 
programas e ações de governo. 

07 

Implantação de Cadastro Único da 
população atendida nos vários 
programas municipais, estaduais e 
federais. 

Tecnologia a serviço da democratização do governo 
para a população, ofertando aos agentes públicos, 
condições de acesso aos recursos tecnológicos e 
capacitação para uso das informações e dos 
recursos de informática. 
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08 Diário Oficial do Município. Informações institucionais. 

09 Boletim Informativo. Reportagens e notícias de Interesse Público. 

10 Programa Se Liga Teixeira. 
Informações diversas sobre o Município (Mídias, TV 
e Rádio). 

11 
Implantação de projetos de 
comunicação integrados à Tecnologia 
Social. 

A Tecnologia Social gera renda no local onde ela é 
aplicada, faz a renda circular ali e envolve de 
alguma forma as pequenas iniciativas, o comércio e 
a produção local. 

12 
Implantação das Praças ou Centrais 
de Atendimento ao Cidadão. 

A Praça deve contar com atendentes especialmente 
qualificados e instrumentos informatizados 
integrados à retaguarda de atendimento dos vários 
serviços, para que o cidadão possa ter todas as 
suas solicitações atendidas em qualquer um dos 
pontos de atendimento. 

13 Cidade Digital. 

Transformar Teixeira de Freitas numa Cidade 
Digital, para que todos os seus cidadãos tenham 
acesso aos meios de comunicação digital, com 
serviços de internet de qualidade para todos. 

 

 

3. SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA 

 

3.1 - Introdução  

Toda a população de Teixeira de Freitas, especialmente, a 

Sociedade Civil Organizada está convidada a unir forças a favor do Programa de 

Governo Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos, na construção 

de Ações de Políticas de Segurança Pública que impliquem um novo modelo de 

gestão sobre a insegurança e o crime para o nosso Município. Essas ações políticas 

devem perpassar o princípio da defesa incondicional dos Direitos Humanos e do 

Direito à Qualidade de Vida para toda a população teixeirense. Dessa forma, as 

demandas sociais e políticas se defrontam com a conceituação sobre a Segurança 

Pública como eixo temático estratégico propondo a interação da sociedade civil 
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organizada e a qualificação do trabalho policial reconfigurado para os papéis dos 

princípios da polícia-cidadã, dando ênfase às políticas preventivas de segurança 

pública. 

O Diagnóstico Participativo Continuado do Município de Teixeira de 

Freitas indica que a falta de segurança é um limitador de direitos e da cidadania. Sem 

ela e com sua consequência mais visível, a violência, alguns direitos dos cidadãos 

como lazer, trabalho e educação ficam bastante restritos, condicionando 

consideravelmente o direito à liberdade de ir e vir.  Antes, destacada nos grandes 

centros, hoje a violência se alastra pelas regiões interioranas do país, chegando a 

cercear direitos inalienáveis, o que, há muito tempo, expõe os brasileiros a uma triste 

realidade, expressa pelos problemas relacionados ao aumento da insegurança e das 

altas taxas de criminalidade, inclusive no nosso Município. 

O Município se limita na área de Segurança Pública apenas à 

vigilância dos seus bens patrimoniais: prédios, escolas, hospitais, laboratórios, praças 

esportivas, estádios, ginásios de esportes, praças e jardins, feiras e demais 

instalações municipais por meio da Secretaria de Segurança com Cidadania. 

Entretanto, os objetivos propostos por este Programa englobam varias ações 

preventivas que devem ser, também, planejadas e executadas pelo Município visto 

que a violência e a criminalidade germinam nas causas sociais e o que enfrentamos 

são as consequências destas causas que não foram devidamente consideradas 

desde o nascedouro. Neste quadro, a Guarda Municipal e o Departamento de Defesa 

Social podem ser empregados de maneira compromissada com a dignidade da 

pessoa humana e com os direitos e deveres constitucionais, sem a polêmica de querer 

substituir policias em ações conceituadas em um perfil comunitário. 

Neste contexto, seguindo as orientações conceituais e 

metodológicas do Governo Federal e do Governo do Estado da Bahia, o Programa de 

Governo Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos propõe a 
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formação de uma Rede de Proteção Social Municipal, pela qual devem ser 

combinados: o aparato de Segurança do Estado (Policias Militar e Civil) e do Município 

(Guarda Municipal), em articulação e parcerias com outras Secretarias que atuam 

principalmente no âmbito da inclusão social (Secretaria de Bem Estar Social), e com 

algumas entidades da sociedade civil, organizadas e mobilizadas para este fim.  

A Constituição Federal de 1988 define: “Art. 144 - A segurança 

pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. 

Também no seu “Art. IV – § 8, diz que “Os municípios poderão constituir guardas 

municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações, conforme 

dispuser a lei”. Além disso, a inserção no texto constitucional do conceito de 

Segurança Pública como “direito e responsabilidade de todos” e a criação da guarda 

municipal, envolve o Município de forma direta e inquestionável no contexto da 

Segurança Pública.  

Vale ressaltar que as causas da violência são bastante 

diversificadas, no entanto, a prevenção e diminuição destas causas encontram-se nas 

mais diversas áreas que a administração pública precisa articular com as 

organizações da sociedade civil, com o empresariado e todos os setores sociais, 

especialmente, para a melhoria da qualidade da educação, da saúde e da assistência 

social, do lazer, da geração de trabalho, emprego e renda, da dinamização da 

agricultura, da promoção do respeito ao meio ambiente, enfim, a prevenção da 

violência ultrapassa os tradicionais efeitos da vigilância e da repressão, os quais já se 

mostraram ineficazes. 

Por outro lado, Teixeira de Freitas, como cidade polo regional e sua 

localização (cortada pela BR 101), facilita a circulação de criminosos, seja 

intrarregional ou extrarregional, o que requer um planejamento mais sistemático e 

interdisciplinar no controle e/ou combate às causas da famigerada violência. 
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3.2 – Diagnóstico – Segurança Pública e Cidadania 

Teixeira de Freitas é um município que ocupa, hoje, segundo o 

instituto SANGARI*, (ver tabela abaixo), o sexto lugar na classificação dos mais 

violentos do estado e o trigésimo quinto entre os 200 municípios mais violentos do 

Brasil. 

 

ANO QUANT. DE 
HOMICIDIOS 

TAXA DE 
HOMICIDIOS 

POP. 
IBGE 

FONTE 

2002 31 26,01  SANGARI 

2003 36 30,5  SANGARI 

2004 30 25,4  SANGARI 

2005 26 22  SANGARI 

2006 68 55,6  SANGARI 

2007 80 67,8 118.000. SANGARI 

2008 59 46,8 126.000. SANGARI 

2009 72 57,1 126.000. SANGARI 

2010 95 68,8 138.000 SANGARI 

2011 121 87,7 138.000. SANGARI 

2015 114 72,2 145.000 GOVE 

2016 113 72,6 148.000 GOVE 

2017 86 58,1 150.000 GOVE 

2018 108 68,2 160.000 GOVE 

 

Segundo os dados apresentados, nos últimos 10 (dez) anos, a taxa 

de homicídio em Teixeira de Freitas praticamente estabilizou em torno de 70 por 100 

mil habitantes com pico superior em 2011 e inferior em 2017. Entretanto, segundo 

GOVE-2020, as taxas de homicídio em nosso Município é superior a média do Estado 

da Bahia e mais que o dobro da média nacional, fazendo com que a cidade de Teixeira 
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de Freitas seja uma das principais cidades mais violentas do nosso Estado e do nosso 

pais, proporcionalmente a sua população. 

 Também, segundo as mesmas estatísticas da GOVE-2020 73% 

das vítimas de homicídios de nosso município, no período de 2015 a 2018, foi 

concentrada na faixa etária de 15 a 29 anos de idade, entendendo que ¾ das mortes 

por homicídio foi de jovens, característica esta que continua acontecendo. Este 

mesmo relatório nos remete a uma triste realidade: 84% destes homicídios são de 

pardos e negros, 92% é do sexo masculino e 77% tem, no máximo, 7 anos de 

escolaridade, ou seja, não chegaram nem o ensino fundamental completo. 

 A partir deste breve diagnóstico, o Programa de Governo 

Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos recomenda um estudo 

aprofundado da violência em nosso Município, encabeçado pela Secretaria Municipal 

de Segurança Pública, em conjunto com as demais Secretarias afins, Universidades 

e a Sociedade Civil Organizada, com o intuito de detalhar as causas deste flagelo 

municipal apontando as medidas para amenizar, reduzir e controlar a violência 

sistêmica no Município.   

 

3.3. Objetivo Geral 

Formular e executar a Política de Segurança Pública Municipal em 

parceria com Órgãos Públicos e com a Sociedade Civil Organizada, por meio da 

Guarda Municipal, visando à preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e patrimônios, bem como assegurar os direitos e garantias fundamentais e a 

construção coletiva de estratégias viabilizadoras de uma convivência pacífica para 

toda a população de Teixeira de Freitas. 
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3.4. Objetivos Específicos 

• Programar, superintender, dirigir e orientar a implantação dos serviços da 

Guarda Municipal, voltados para segurança pública cidadã, visando à 

manutenção da ordem pública e a execução das ações policiais ostensivas 

articuladas, preventivas, bem como o policiamento em todo o território do 

município de Teixeira de Freitas; 

• Criar 01 (um) Centro de Planejamento Operacional e 01 (uma) Central de 

Operações de Segurança, para formar parcerias interinstitucionais com outras 

secretarias e órgãos governamentais, visando às ações preventivas para a 

resistência ao uso de drogas nas escolas, prostituição infantil, discriminação 

racial, bullying, exploração do trabalho escravo e infantil, discriminação contra 

as minorias e excluídos, e crimes contra o meio ambiente além de qualquer 

coisa que atente contra os direitos humanos; 

• Manter 01 (um) sistema de informações estratégicas articuladas com a Polícia 

Militar, Civil e Federal, por meio da criação do Centro de Inteligência e 

Estatística, facilitando o trabalho da segurança pública para a proteção da 

população de Teixeira de Freitas; 

• Contribuir para o fortalecimento do Sistema Único de Segurança Pública 

(SUSP), fortalecendo o Conselho Municipal de Segurança Pública, tornando-o 

um ambiente de integração, cooperação e pactuação política entre as 

instituições e a sociedade civil, com base na solidariedade federativa, 

participando, inclusive, da defesa civil do estado; 

• Contribuir para a implementação do Programa Nacional de Segurança Pública 

com Cidadania (PRONASCI) e para a valorização do conceito de segurança 

com cidadania entre os estados e municípios, fortalecendo o comitê gestor 

executivo municipal, bem como a sua participação no Pacto pela Vida; 
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• Promover a qualificação de representantes da comunidade para consolidar a 

participação da sociedade civil, por meio da implantação de Bases comunitárias 

de Segurança, envolvendo trabalhadores e poder público no ciclo de gestão 

das políticas públicas de segurança, visando fortalecer o conceito de segurança 

como conceito de cidadania. 

 

3.5 – Ações para Segurança Pública e Cidadania 

 
DISCRIMINAÇÃO DAS 
AÇÕES 

Parcerias Programa Execução Fonte/ 
recurso 

1. Consolidação da 
Guarda Municipal. 

MJ/ 
SSPBA 

PRONASCI SMSC PRONASCI 

2 Fortalecer o Departamento 
de Trânsito. 

SEPLAN/ 
SMSC/ 
PMTF 

NOVA 
ESTRUTURA 

SMSC PMTF 

3 . Coordenação de engenharia 
de trânsito. 

SEPLAN/ 
SMSC/ 
PMTF 

NOVA 
ESTRUTURA 

SMSC PMTF 

4 . Coordenação de controle e 
fiscalização de trânsito. 

SEPLAN/ 
SMSC/ 
PMTF 

NOVA 
ESTRUTURA 

SMSC PMTF 

5 Coordenação de Educação 
para o Transito. 

SEPLAN /SMSC-
PMTF 

NOVA 
ESTRUTURA 

SMSC PMTF 

6 Qualificação da guarda 

municipal. 
MJ/SSPBA/UNEB 
CAMPUS X 

PRONASCI 
SMSC/UNE
B CAMPUS 
X 

PRONASCI 

7 Definição/normatização das 
ações do departamento de 
defesa civil. 

MJ/ SSP/BA 
SEPLAN /SMSC-
PMTF 

NOVA 
ESTRUTURA 

SMSC PMTF 

8 Planejamento de medidas 
para defesa da população em 
caso de calamidades. 

MJ/ SSP/BA 
SEPLAN /SMSC-
PMTF 

NOVA 
ESTRUTURA 

SMSC PMTF 

9 Planejamento de medidas 
para defesa da população em 
casos de grandes sinistros 

MJ/ SSP/BA 
SEPLAN /SMSC-
PMTF 

NOVA 
ESTRUTURA 

SMSC PMTF 
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10 Definição/normatização 
das ações do Departamento 
de Defesa Social. 

MJ/ SSP/BA 
SEPLAN /SMSC-
PMTF 

NOVA 
ESTRUTURA 

SMSC PMTF 

11 Implantação da Central 
de Operações de Segurança. 

MJ/SSPBA PRONASCI SMSC PRONASCI 

12 Implantação do Centro 
de inteligência e estatística. 

MJ/SSPBA PRONASCI SMSC PRONASCI 

13 Implantação do Centro 
de planejamento Operacional. 

MJ/SSPBA PRONASCI SMSC PRONASCI 

14 Implantação do Vídeo 
Monitoramento. 

MJ/SSPBA PRONASCI SMSC PRONASCI 

15 Apoio à implantação 
das Bases Comunitárias de 
Segurança Pública. 

SMSC 
NOVA 
ESTRUTURA 

SMSC PMTF 

16 Apoio e participação no 
Comitê Executivo Municipal 
de Segurança Pública. 

SMSC 
NOVA 
ESTRUTURA 

SMSC PMTF 

17 Criação do Disque 
denúncia com garantia de 
privacidade. 

SMSC 
NOVA 
ESTRUTURA 

SMSC PMTF 

18 Criação de um grupo 
interinstitucional entre 
IIPM/SMSC. 

IIPM-SSP-
BA/SMSC 

NOVA 
ESTRUTURA 

IIPM-SSP-
BA/SMSC 

IIPM-SSP-
BA/SMSC 

19 Ações ostensivas 
articuladas, preventivas de 
inibição estrutural da prática 
de crimes. 

SMSC/SSP-BA 
NOVA 
ESTRUTURA 

SMSC/SSP
-BA 

SMSC/SSP-
BA 

20 Criação de um Centro de 
Reabilitação dos Jovens 
Infratores 

GOVERNO 
ESTADUAL 

NOVA 
ESTRUTURA 

SMSC 
PMTF/GOV. 
ESTADO 
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EIXOS ESTRUTURANTES 

 

1. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

1.1 - INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 

 

1.1.1 Introdução 

O Partido dos Trabalhadores (PT), desde sua criação, alicerçou 

suas bases políticas e ideológicas sobre o socialismo democrático e participativo, 

construindo sua caminhada em direção à defesa dos direitos de todas as pessoas que 

sempre viveram marginalizadas por parte da sociedade. Assim, o modo Petista de 

Governar idealizou um projeto de Brasil, no qual a inclusão e a participação social 

fossem a principal demonstração de democracia com cidadania, controle social e 

transparência. 

Nesses quarenta anos de caminhada, o PT – Nacional, e, por 

consequência da formação política dos seus militantes em nível municipal (Teixeira 

de Freitas), também aperfeiçoou as suas concepções ideológicas e os seus 

mecanismos de intervenção no meio social, por meio dos processos de mobilização e 

de articulação social, bem como estabelecendo articulações com as entidades de 

classes com o intuito de dinamizar a luta do povo por uma maior inclusão social. Além 

disso, acreditando que o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária 

pode e deve acontecer conjuntamente a partir do meio institucional. Portanto, para 

que isso se concretizasse buscou-se a inspiração na metodologia de trabalho dos 
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movimentos sociais e dos projetos de inclusão socioprodutiva desenvolvidos pelo 

Governo em parceria com a sociedade civil organizada. 

Partindo dessa premissa, o Programa de Governo Reconstruindo 

a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos propõe a formação de um Mutirão Social 

que contemple todos os segmentos da sociedade civil organizada, destacando-se as 

políticas públicas para as mulheres, a juventude e, especialmente, a promoção da 

igualdade racial, etnias e a igualdade de gênero. Neste universo, deverão ser 

identificados elementos essenciais que dinamizem e fortaleçam a organização 

socioprodutiva dos seus participantes, com a finalidade de estruturar um programa de 

qualificação técnica e pedagógica para os funcionários públicos municipais e 

representantes das entidades sociais, visando também a participação efetiva dos 

segmentos da população beneficiárias nos seus próprios projetos voltados para a 

inclusão social. 

A Concepção Matricial de Desenvolvimento Social dentro do nosso 

programa de governo contempla a formação do ser humano de maneira integral, tanto 

no que se referem às suas relações homolaterais, como também nas relações 

consideradas unilaterais. Assim, temos como referência o respeito à criança, ao 

adolescente, ao jovem, a mulher, ao idoso e aos portadores de necessidades 

especiais, enquanto seres humanos em estado permanente de formação, que crê na 

igualdade de uma raça única, ou seja, a raça humana; que vê homens e mulheres 

vivendo em isonomia, acreditando que, elas, as mulheres, são protagonistas de uma 

sociedade humana e igualitária; que pratica uma política de gênero buscando o 

respeito e a promoção de um Brasil sem homofobia; que exerçam políticas públicas 

que garantam a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais; que vê 

nos idosos, a fonte da sabedoria, sendo fundamental um atendimento efetivo e 

respeitoso a essa população que tem muito a nos ensinar.  
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A experiência das políticas sociais forjadas na luta do povo nos 

ensina que só construiremos uma Teixeira de Freitas Rica e Sem Miséria com a 

participação popular, em que todos os seus habitantes assumam a bandeira da 

cidadania. 

 

1.1.2 Objetivo Geral 

Promover a inclusão social, a segurança alimentar, a assistência 

integral e uma renda mínima de cidadania às famílias que vivem em situação de 

pobreza, contribuindo para a erradicação da miséria e da pobreza no município de 

Teixeira de Freitas. 

 

1.1.3 Objetivos Específicos 

• Integrar as famílias cadastradas no PBF (Programa Bolsa Família), 

consideradas como segmento social de extrema pobreza, aos projetos de 

inclusão socioprodutivo e de desenvolvimento sustentável integrado, elevando 

a renda e melhorando as condições de bem-estar desta faixa da população de 

Teixeira de Freitas; 

• Promover o aprimoramento dos serviços ofertados para as famílias, por meio 

da qualificação de funcionários públicos e de representantes de entidades 

sociais, visando à geração de ocupação e renda e a melhoria da qualidade de 

vida das famílias beneficiárias; 

• Fortalecer o controle social por meio da dinamização dos conselhos municipais 

ligados ao Desenvolvimento Social, motivando a participação da sociedade civil 

no orçamento cidadão e buscando a transparência social em todas as 

atividades do governo, a fim de prestar um serviço público de qualidade a todas 
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as famílias cadastradas no Sistema Único de Assistência Social no município 

de Teixeira de Freitas; 

• Promover a institucionalização de uma rede de tecnologia social, 

conjuntamente com as entidades sociais do Município, visando estabelecer 

estratégias para efetivação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

tendo como beneficiários a família e a comunidade, adequando a rede de 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), voltados para o 

atendimento da população que se encontra em maior estado de vulnerabilidade 

social; 

• Aumentar a oferta de programas complementares que contemplem as ações 

políticas de cunho socioprodutivo, por meio da criação de um programa 

municipal de transferência de renda integrado com os programas sociais do 

Governo Federal e Estadual, visando à ampliação do atendimento as pessoas 

em situação de maior vulnerabilidade social. 

 

1.1.2- Ações para a Inclusão Socioprodutiva 
 

 DISCRIMINAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Parcerias Programa Execução Fonte/ 
recurso 

1. Serviços de 
democratização de 
acesso à documentação 
diversa. 

SAS/  
SEDES/  
CSU/  
SEMBES 

AÇÃO CIDADÃ SEMBES 

GOVERNO 
FEDERAL/ 
GOVERNO 
ESTADUAL 

2. Ampliação do Programa 
Luz para Todos. 

COELBA / 
GOVERNO 
ESTADO 

Luz para Todos SEINFRA 
GOVERNO 
FEDERAL 

3. Manutenção da parceria 
do Programa de 
Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI). 

SEDES PETI SEMBES 
GOVERNO 
FEDERAL 
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4. Implantação Centro POP 
– Centro de assistência 
social a pessoas em 
situação de rua. 

SEDES Centro POP SEMBES 
GOVERNO 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

5. Assistência social, por 
meio dos Centros de 
Referência de 
Assistência Social 
(CRAS). 

SEDES 
Programa de 
Atenção Integral à 
Família (PAIF) 

SEMBES 
GOVERNO 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

6. Manutenção e ampliação 
das ações do Centro de 
Referencia 
Especializada de 
Assistência Social. 

SEDES 
Programa de 
Atenção Integral à 
Família (PAIF) 

SEMBES 
GOVERNO 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

7. Ampliação da Parceria 
do PAA. 

CONAB 
 

 
SEMBES 

GOVERNO 
FEDERAL 

8. Implantação do 
restaurante Popular. 

SEDES  SEMBES 
GOVERNO 
FEDERAL 

9. Implantação de cozinhas 
comunitárias. 

SEDES  SEMBES 
GOVERNO 
FEDERAL 

10. Institucionalização de 
parceria para dinamizar 
as atividades do Centro 
Social Urbano (CSU).  

SEDES Diversos SEMBES 
GOVERNO 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

11. Implantação das 
atividades do Programa 
Vida Melhor.  

SEDES 
SEBRAE/BB/DES
ENBAHIA/CEF 

SEMBES Casa Civil 

12. Implantação da Casa de 
Acolhimento à mulher. 

SEDES Proteção Social SEMBES 
SEDES/SPM-
BA/PMTF 

13. Ampliação do Bolsa 
Família e fortalecimento 
do Controle Social. 

SEDES / MDS FOME ZERO SEMBRES 
MDS 
COMBATE A 
POBREZA 

14. Implantação do Vida 
Melhor. 

SEDES / MDS 
Inclusão 
Produtiva 

SEMBES MDS 

15. Implantação do 
Semeando Renda. 

SEDES / MDS 
Inclusão 
Produtiva 

SEMBES MDS 

16. Programas Jovens 
Baianos. 

SEDES / MDS 
Inclusão 
Produtiva 

SEMBES MDS 

17. Benefício de Prestação 
Continuada. 

SEDES / MDS 
Inclusão 
Produtiva 

SEMBES MDS 
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18. Dinamização do Centro 
de Referência a pessoas 
portadoras de 
necessidades especiais. 

SEDES / MDS 
Inclusão 
Produtiva 

SEMBES 
GOVERNO 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

19. Fortalecimento da Casa 
de Passagem. 

SEDES / MDS 
Inclusão 
Produtiva 

SEMBES 
GOVERNO 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

20. Criação do programa 
Pontos de Encontro. 

SEDES / MDS 
Inclusão 
Produtiva 

SEMBES 
GOVERNO 
FEDERAL 

21. Implantação das 
atividades da 
Universidade Aberta da 
terceira idade. 

SEDES / 
MDS/ME/SEC 

Inclusão 
Produtiva 

SEMBES 
GOVERNO 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

22. Criação do programa de 
Cuidadores de pessoas 
idosas. 

SEDES / MDS 
Inclusão 
Produtiva 

SEMBES 
GOVERNO 
FEDERAL 

23. Criação do Conselho 
Municipal de Defesa da 
pessoa idosa. 

SEDES / MDS 
Inclusão 
Produtiva 

SEMBES 
GOVERNO 
FEDERAL E 
PMTF 

24. Criação do Programa 
Municipal de Promoção 
e Defesa dos Direitos da 
Criança e do 
Adolescente.  

SEDES / MDS 
Inclusão 
Produtiva 

SEMBES 
GOVERNO 
FEDERAL 

25. Fortalecimento do 
Conselho Tutelar. 

SEDES / MDS 
Inclusão 
Produtiva 

SEMBES 
GOVERNO 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

26. Promover atividades de 
lazer e turismo para a 
população idosa. 

SEDES / MDS 
Inclusão 
Produtiva 

SEMBES 
GOVERNO 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

 

 

1.2- PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, ÉTNICAS E DE GÊNERO 
 
 

1.2.1 - Introdução 

O Programa de Governo Reconstruindo a Teixeira de Freitas 

dos Nossos Sonhos afinado com a concepção matricial do Governo do Estado e 
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com o Governo Federal, no que diz respeito às ações políticas antidiscriminatórias 

voltadas para a construção de uma sociedade justa e igualitária, que tem na 

democracia como um regime político baseado nos princípios da soberania popular e 

da distribuição equitativa de poder, buscará contemplar nos seus projetos políticos os 

objetivos que incluam toda a população teixeirense, observando as desigualdades 

existentes na sociedade, notadamente as desigualdades de gênero e raça/étnica, 

tratando-as com políticas direcionadas para as mulheres e para a população negra e 

indígena do Município. 

O nosso Plano de Governo, em nível municipal, consciente deste 

compromisso histórico com a construção da democracia em nosso estado, vem, 

publicamente, assumir a responsabilidade de formulação, coordenação e articulação 

de políticas e diretrizes para a promoção da igualdade racial, a partir de uma 

articulação conjuntamente com a sociedade civil organizada, especificamente, com 

comunidades e coletivos raciais e étnicos que já desenvolvem ações educacionais e 

de organização socioprodutiva voltadas para a formulação, coordenação e avaliação 

das políticas públicas afirmativas de promoção da igualdade e da proteção dos direitos 

de indivíduos e grupos étnicos, com ênfase na população negra, afetados por 

discriminação racial e demais formas de intolerância. 

As ações propostas, por este Programa de Governo, são 

fundamentadas nas ações políticas dos Governos Federal e Estadual, visando 

acumular conhecimentos e experiências no âmbito municipal para fortalecer o 

processo político para a criação da Secretaria Municipal da Promoção da Igualdade 

Racial, no município de Teixeira de Freitas. Para tanto, será constituída uma equipe 

de apoio técnico e pedagógico, a qual terá como referência as linhas de atuação das 

Secretarias Estadual e Federal sobre o tema. Esta equipe terá assessoramento direto 

e imediato da futura gestão municipal para construir a estrutura necessária à 

Coordenação de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial. É importante 

destacar que será função básica deste futuro órgão à articulação, promoção e 
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acompanhamento da execução dos programas de cooperação com organismos 

nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação da 

promoção da igualdade racial, bem como à coordenação e acompanhamento das 

políticas transversais de governo para a promoção da igualdade racial e o 

planejamento, coordenação, execução e avaliação do Programa Nacional de Ações 

Afirmativas. Abaixo, apresentamos um breve e precário diagnóstico para que se tenha 

ideia do público imediato, o qual é carente de políticas públicas em nosso Município, 

as quais já vêm sido desenvolvidas nas esferas estadual e federal, necessitando de 

adequação para Teixeira de Freitas. 

 

No Comunidades Existentes Quantidade Localização População 

01 Associação de Capoeira 42 Zona urbana e distritos 1.000 

02 
Terreiro de Umbanda e de 
Candomblé 

42 Sede e distritos 1.500 

03 Afrodescendentes 24 
Zona urbana, distritos e 
Zona rural 

6.000 

As informações acima obtidas foram coletadas de forma empírica, 

por meio de fontes que dominam a informação oral, conquanto agentes culturais 

participantes de projetos de inclusão socioprodutiva. Portanto, a intensão do que está 

acima exposto faz parte de uma proposta do setor de Planejamento Administrativo 

para a implantação do Diagnóstico Participativo Continuado, o qual deverá conter no 

seu bojo, como elemento inserido no contexto, a pesquisa de campo, a fim de aferir e 

processar dados qualitativos e quantitativos referentes aos segmentos da população 

beneficiária deste Programa, como também dos diversos objetos de trabalho 

socioeconômico e ambiental que integram as ações políticas voltadas para este setor. 

 

1.2.2- Objetivo Geral 

Planejar e executar políticas de promoção da igualdade racial e de 

proteção dos direitos de indivíduos e grupos étnicos atingidos pela discriminação e 
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demais formas de intolerância, bem assim planejar e executar as políticas públicas de 

caráter transversal para as mulheres no município de Teixeira de Freitas. 

 

1.2.3- Objetivos Específicos 

• Implementar o Programa Municipal de Combate ao Racismo, em parceria com 

a SEPROMI (Governo Estadual) e Governo Federal, voltado ao apoio das 

ações dos(as) gestores(as) municipais de políticas de promoção da igualdade 

racial no município de Teixeira de Freitas; 

• Promover o Desenvolvimento sustentável das comunidades quilombolas, por 

meio das Ações integradas entre os órgãos da administração municipal em 

parceria com os Governos Estadual e Federal e associações quilombolas, 

tendo em vista o desenvolvimento da economia solidária, ações de saúde, 

educação, valorização da cultura e construção de infraestrutura no município 

de Teixeira de Freitas;  

• Articular e executar as Políticas intersetoriais e afirmativas voltadas para o 

acompanhamento de políticas e outras medidas nas áreas de educação, 

saúde, cultura, trabalho, justiça e segurança, de modo a assegurar a melhoria 

dos padrões de inserção socioeconômica e política da população negra em 

geral; 

• Apoiar todas as iniciativas governamentais, e da sociedade civil, que 

contribuam para promover percepções, atitudes e comportamentos que 

eliminem todos os tipos de discriminação racial e de intolerância religiosa, 

assegurando condições de liberdade e de igualdade de direitos no município 

de Teixeira de Freitas; 
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• Fortalecer o Controle Social de Políticas Públicas por meio do apoio ao 

Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra (CDCN) e do Estímulo à 

criação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. 

 

1.2.4- Ações para a Promoção da Igualdade Racial, Étnicas e de Gênero 

 

DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES Programa Execução Fonte/recurso 

1. Criação da Secretaria da 
Promoção da Igualdade 
Racial. 

Modernização 
Administrativa 

SEMPROMI* 
GOVERNO DO 
ESTADO/PMTF 

2. Criação do Conselho 
Municipal da Promoção da 
Igualdade Racial. 

Modernização 
Administrativa 

SEMPROMI 
GOVERNO DO 
ESTADO/PMTF 

3. Implementação do Programa 
Municipal de Políticas 
afirmativas articuladas com 
os Governos Estadual e 
Federal. 

Políticas 
Afirmativas 

SEMPROMI 
GOVERNO 
FEDERAL/ESTADUAL
/PMTF 

4. Parceria com a Secretaria de 
Segurança Pública visando 
reduzir as mortes por 
homicídio na juventude 
negra. 

Modernização 
Administrativa 

SEMPROMI 
GOVERNO 
FEDERAL/ESTADUAL 

5. Estabelecer acordos com o 
comércio local para a 
inclusão da população negra 
no mercado de trabalho. 

Políticas 
Afirmativas 

SEMPROMI 
GOVERNO 
FEDERAL/ESTADUAL
/PMTF 

6. Realização de e apoio a 
campanhas de valorização 
da pessoa negra e de 
enfrentamento ao racismo. 

Políticas 
Afirmativas 

SEMPROMI 
GOVERNO 
FEDRAL/ESTADUAL 

7. Campanha de divulgação 
das manifestações da 
cultura, da memória e das 
tradições afro-brasileiras. 

Políticas 
Afirmativas 

SEMPROMI SEPPIR/SEPROMI 

8. Articulação com 
organizações públicas e 
privadas que adotam 
medidas de prevenção e 
enfrentamento ao racismo 
institucional. 

Políticas 
Afirmativas 

SEMPROMI 
GOVERNO 
FEDERAL/ESTADUAL
/SOCIEDADE CIVIL 
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9. Parceria com o setor de 
saúde para reduzir a 
morbidade e mortalidade 
materna entre as mulheres 
negras. 

Modernização 
Administrativa 

SEMPROMI 
GOVERNO 
FEDERAL/ESTADUAL
/PMTF 

10. Implantação de um cadastro 
de programas de ações 
afirmativas. 

Políticas 
Afirmativas/ 
Modernização 
Administrativa 

SEMPROMI 
GOVERNO 
FEDERAL/ESTADUAL 

11. Programa Institucional de 
Iniciação Científica nas 
Ações Afirmativas (PIBIC-
AF). 

Políticas 
Afirmativas 

SEMPROMI 
GOVERNO 
FEDERAL/ESTADUAL 

12. Programa de Extensão 
Universitária – PROEXT. 

Políticas 
Afirmativas 

SEMPROMI 
GOVERNO DO 
ESTADO/PMTF 

13. Projeto A Cor da Cultura. 
Políticas 
Afirmativas 

SEMPROMI 
GOVERNO 
FEDERAL/ESTADUAL
/PMTF 

14. Curso de Gestão de Políticas 
Públicas em Gênero e Raça 
(GPP-GeR). 

Políticas 
Afirmativas. GPP-
GeR 

SEMPROMI 
GOVERNO DO 
ESTADO/PMTF 

15. Plano Setorial de 
Qualificação – Trabalho 
Doméstico Cidadão 
(Planseq-TDC). 

Planseq-TDC SEMPROMI SEPROMI/PMTF 

16. Plano Nacional de Comércio 
e Serviços para Profissionais 
Afrodescendentes 
(Planseq/Afrodescendente). 

Políticas 
Afirmativas/ 
Planseq/Afrodesce
ndente 

SEMPROMI SEPPIR/SEPROMI 

17. Programa Trabalho 
Doméstico Cidadão. 

Políticas 
Afirmativas 

SEMPROMI SEPPIR/SEPROMI 

18. Agenda Nacional do 
Trabalho Decente. 

Políticas 
Afirmativas 

SEMPROMI SEPPIR/SEPROMI 

 

 

 

 

 

http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#pibic
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#pibic
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#pibic
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#pibic
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#proext
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#proext
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#cordacult
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#gpp
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#gpp
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#gpp
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#planseq
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#planseq
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#planseq
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#planseq
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#plansecafro
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#plansecafro
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#plansecafro
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#plansecafro
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#trabalhodomestico
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#trabalhodomestico
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#agenda
http://www.seppir.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-afirmativas#agenda
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1.3- MULHERES 

 

1.3.1- Introdução  

 A população do sexo feminino residente em Teixeira de Freitas é 

de 50.8% de um universo populacional total de 160.487 habitantes. Essa população, 

estatisticamente majoritária, demanda atenção especial na elaboração de politicas 

especificamente voltadas para a mulher. 

Os indicadores socioeconômicos do IBGE (2012) apontam a 

existência de 81.527  mulheres na área urbana e rural do município de Teixeira de 

Freitas. De forma análoga e comparando o percentual da faixa de pobreza do 

município (53%), podemos inferir que existe uma população aproximada 43.209 

mulheres em situação de pobreza. Esses indicadores nos permitem afirmar que a 

população feminina de Teixeira de Freitas é composta, prioritariamente, por mulheres 

operárias, ou seja, mulheres trabalhadoras. Essa realidade nos motiva a contemplar 

o eixo Mulheres dentro do contexto de Desenvolvimento Social Integrado a todas as 

Ações transversais dos governos (Federal e Estadual) voltadas para as políticas de 

Desenvolvimento Sustentável Integrado do nosso Programa de Governo 

Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos. 

Sabendo que o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) 

foi criado em 1985, vinculado ao Ministério da Justiça, para promover políticas que 

visam eliminar a discriminação contra a mulher e assegurar sua participação nas 

atividades políticas, econômicas e culturais do Brasil. O Programa de Governo 

Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos contempla o universo 

populacional feminino teixeirense e estabelece diretrizes para elaboração das ações 

políticas administrativas necessárias, para a criação da Secretaria/Diretoria Municipal 

de Política das Mulheres vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito. 
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Assim, configurado em um contexto de amparo governamental, que 

implica interatividade programática nos três estamentos de governo (município, 

estado e união), as políticas públicas desenvolvidas pelo Programa de Governo 

Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos para as mulheres de 

Teixeira de Freitas contempla o assunto com o cuidado e a atenção típicos do feminino 

tão bem parametrizado pelos programas estadual e federal pelo Partido dos 

Trabalhadores. 

 

1.3.2. Objetivo Geral 

Contribuir para a melhoria de vida de todas as mulheres do 

município de Teixeira de Freitas, por meio da formulação de políticas públicas que 

afirmem o compromisso do Governo municipal de Teixeira de Freitas em parceria e 

articulação com as ações dos Governos Estadual e Federal voltadas para o apoio à 

mulher.  

 

1.3.3- Objetivos Específicos  
 

• Criar a Secretaria/Diretoria de Apoio à Mulher, visando atender, 

prioritariamente, as mulheres inclusas nos segmentos considerados como de 

Extrema Pobreza, por meio do assessoramento direto e imediato do gabinete 

do Poder Executivo Municipal na formulação, coordenação e articulação de 

políticas para as mulheres; 

• Elaborar e implementar campanhas educativas e não discriminatórias de 

caráter municipal e promover a articulação e a integração entre os órgãos 

públicos, nos âmbitos federal, estadual e municipal, visando à concretização 
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das ações na área de enfrentamento da violência e à fiscalização e exigência 

do cumprimento da legislação que assegura os direitos das mulheres em 

situação de violência; 

• Implementar um banco de projetos para a inclusão socioprodutiva e de ações 

estruturantes voltadas para o enfrentamento à violência contra as mulheres, 

diretamente ou em parceria com organismos governamentais, de diferentes 

entes da federação, bem como de organizações não governamentais, que 

trabalham com os mesmos objetivos; 

• Implementar um sistema com metodologia apropriada ao monitoramento e à 

avaliação dos programas, projetos, atividades e ações temáticas de apoio à 

política da mulher; 

• Promover a igualdade de gênero, articular e executar programas de 

cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, 

voltados à implementação de políticas para as mulheres; 

• Promover o acompanhamento da implementação de legislação de ação 

afirmativa e definição de ações públicas que visem ao cumprimento dos 

acordos, convenções e planos de ação assinados pelo Brasil, nos aspectos 

relativos à igualdade entre mulheres e homens e de combate à discriminação, 

tendo como estrutura básica o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 

Mulher. 

 

1.3.3- Ações para Mulheres 

 

DISCRIMINAÇÃO DAS 
AÇÕES 

Parcerias Programa Execução Fonte/recurso 
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1. Criação da 
Secretaria/Diretoria 
Municipal de Apoio às 
Políticas para as 
Mulheres. 

GOVERNO 
FEDERAL 
/ESTADUAL 

POLÍTICAS 
DE APOIO 
À MULHER 

SEPLAN/ 
PMTF 

PMTF 

2. Criação de um centro de 
referência de apoio à 
mulher. 

GOVERNO 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

POLÍTICAS 
DE APOIO 
À MULHER 

SEPLAN, 
PMTF/SPM-
TF 

GOVERNO 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

3. Dinamização da rede de 
proteção à mulher. 

GOVERNO 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

POLÍTICAS 
DE APOIO 
À MULHER 

SEPLAN, 
PMTF/SPM-
TF 

GOVERNO 
FEDERAL/ 
ESTADUAL E 
PMTF 

4. Criação de uma casa de 
apoio à mulher que sofre 
violência doméstica. 

GOVERNO 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

POLÍTICAS 
DE APOIO 
À MULHER 

SEPLAN, 
PMTF/SPM-
TF 

GOVERNO 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

5. Implantação de um 
banco de projetos para 
inclusão socioprodutiva. 

SEPLAN/SPM 
POLÍTICAS 
DE APOIO 
À MULHER 

SEPLAN, 
PMTF/SPM-
TF 

PMTF 

6. Criação de campeonatos 
municipais femininos das 
várias modalidades 
esportivas existentes no 
município. 

SME/SUDESB/ME 
POLÍTICAS 
DE APOIO 
À MULHER 

SEPLAN, 
PMTF/SPM-
TF 

GOVERNO 
FEDERAL/ 
ESTADUAL E 
PMTF 

7. Validação das práticas 
humanizadoras, 
preconizadas nos 
manuais de 
procedimento do pré-
natal e nascimento 
(UMI), por meio de 
Registros Oficiais 
próprios. 

SMS, SPM, SESAB, 
MS 

PROGRAM
A PRÉ-
NATAL 

SPMP, SMS MS, SESAB 

8. Acompanhamento das 
mulheres soropositivas. 

Ministério da Saúde 
/ SESAB / Secretaria 
Municipal de Saúde 

DST/AIDS 
Departament
o da Mulher / 
SMS 

Governo 
Federal / 
Ministério da 
Saúde 

9. Formação de uma 
equipe multi-institucional 
e interdisciplinar para 
apoiar a atuação da 
delegacia regional em 
Defesa da Mulher. 

SMPM-TF, SPM-BA, 
SPM-PR, SJ, MJ 

POLÍTICAS 
DE APOIO 
À MULHER 

SEPLAN, 
PMTF/SPM-
TF 

SPM-BA, 
SPMTF 

10. Elaboração de projetos 
culturais especialmente 
para as mulheres.  

Ministério da Cultura 
TODOS 
PELA 
CULTURA 

SEPLAN, 
SECULT-TF 

PMTF 
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11. Prevenção da gravidez 
na adolescência.  

MS, SESAB 

Prevenção 
da gravidez 
na 
adolescênci
a. 

SMPM, SMS MS 

12. Política para a Mulher na 
melhor idade. 

GOVERNO 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

Política 
para a 
Mulher na 
melhor 
idade. 

SMPM, 
SEBES 

GOVERNO 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

13. Construção de creches. 
MEC / SEC /PMTF 

PROINFÂN
CIA 

SEBES / 
SEMEC/ 
SMPM 

FNDE 

14.  Implementação de 

sistema de 

monitoramento e de 

avaliação dos 

programas, projetos, 

atividades e ações 

temáticas de apoio à 

política da mulher. 

SEPLAN-
TF/SEBES/SPM-TF 

Projeto de 
avaliação e 
acompanha
mento. 

SEPLAN-
TF/SEBES/S
PM-TF 

SEPLAN-
TF/SEBES/SP
M-TF 

15. Criação do Conselho 

Municipal de Defesa dos 

Direitos da Mulher. 

SEPPIR/SEPROMI/
SEPLAN-
TF/SEBES/SPM-TF 

POLÍTICAS 
DE APOIO 
À MULHER 

SEPLAN, 
PMTF 

SEPROMI 
/SPMTF 

16. Apoio e participação nas 

Conferências (Municipal, 

Estadual e Nacional) de 

Políticas para as 

Mulheres. 

GOVERNOS 
FEDERAL, 
ESTADUAL E 
MUNICIPAL 

POLÍTICAS 
DE APOIO 
À MULHER 

SEPLAN, 
PMTF 

GOVERNO 
FEDERAL, 
ESTADUAL E 
PMTF 
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1.4 JUVENTUDE 

 

1.4.1 – Introdução 

O Programa de Governo Reconstruindo a Teixeira de Freitas 

dos Nossos Sonhos instituirá a Política Municipal para a Juventude, mediante a 

criação do Departamento Municipal de Juventude, em consonância com a política 

Nacional e Estadual para a Juventude, tendo o objetivo de buscar soluções para os 

problemas desse público e propor ações que insiram o jovem no debate da pauta 

política, econômica, sociocultural e ambiental em nível municipal, territorial, estadual 

e nacional como protagonista no processo de desenvolvimento do seu território e do 

Brasil.  

O tema “Juventude” ainda é muito pouco estudado entre nós 

brasileiros, porém, isso lança o desafio de levantar hipóteses de trabalho e indicar 

futuros caminhos de pesquisa e de intervenção pública sobre o assunto, visando 

atingir 44,06% da população de Teixeira de Freitas. 

A aplicação de uma pesquisa qualitativa direcionada para a 

juventude urbana e rural de Teixeira de Freitas permitirá conhecer aspectos do 

processo de desenvolvimento socioeconômico e cultural desse segmento da nossa 

sociedade, bem como encaminhar projetos para inclusão socioprodutiva dos mesmos 

neste Município. 

As Conferências de Juventude (CJ), em conjunto com o Conselho 

Municipal de Juventude (CMJ), constituirão os principais espaços de diálogo que terão 

como finalidade promover a interação entre jovens e criar as condições favoráveis 

para implementação das PPJ’s, que atendam às demandas socioeconômicas e 
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culturais e que resultem na implantação de projetos de Desenvolvimento Sustentável 

Integrado (DSI), no Município, em parceria com os Governos Estadual e Federal. 

Nossas Ações de Governo do Programa Reconstruindo a 

Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos nos possibilitarão desenvolver um trabalho 

efetivo para a qualificação técnica socioprodutiva visando à formação de 

multiplicadores no âmbito da cultura, lazer, esporte e meio ambiente. Afirmamos estes 

princípios como fundamentais e o nosso comprometimento em convalidarmos 

conjuntamente este programa de transformação social voltado para a realidade da 

juventude da nossa cidade.  

A população de Teixeira de Freitas, majoritariamente jovem, tem 

cerca de 44% dos residentes na cidade, com idades entre 16 a 29 anos, dos quais a 

maior parcela é composta de jovens pobres e extremamente pobres. Portanto, 

constituem o grande público dos programas de inclusão socioprodutiva, tendo em 

conta que a maioria desses jovens, sequer, concluiu o Ensino Médio. O desafio da 

próxima gestão será a implementação de políticas públicas, em parceria com os 

Governos Federal e Estadual, bem como com a iniciativa privada para inclusão social 

e produtiva desta categoria, que é a mais volumosa parte da população teixeirense. 

Assim, a pactuação de ações integradas das três esferas de 

Governo por meio da implantação de projetos de inclusão e desenvolvimento 

socioeconômico e cultural no âmbito da juventude é uma das prioridades do Programa 

de Governo Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos, tendo como 

ação estruturante a criação de um Departamento (ou Secretaria) Municipal da 

Juventude. Este órgão se articulará transversalmente com outras secretarias e órgãos 

de governos com o objetivo de ampliar as ações do programa Projovem Integrado, 

visando atender ao trabalhador urbano, rural e, também, ao adolescente. A 

estruturação da pretensa Secretaria ou Departamento deve ser atrelada ao gabinete 
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da Gestão ate a sua autonomia, após estudos científicos em relação a este importante 

público municipal. 

 

1.4.2. Objetivo Geral 

Contribuir com a inclusão socioprodutiva da juventude de Teixeira 

de Freitas, por meio da qualificação profissional, da elaboração de estudos e de 

pesquisas visando à integração no mercado de trabalho e à melhoria da qualidade de 

vida de jovens, parcela significativa da população teixeirense, assegurando o 

reconhecimento aos direitos e a participação cidadã para este segmento juvenil. 

 

1.4.3- Objetivos Específicos 
 

• Promover a qualificação técnica de jovens para o mercado de trabalho por meio 

do cooperativismo e associativismo visando à institucionalização de grupos 

identitários no âmbito do desenvolvimento socioeconômico cultural e ambiental; 

• Implantar projetos de inclusão socioprodutiva integrada e sustentável, no 

âmbito da tecnologia, da agricultura familiar, da economia solidária, do esporte, 

do meio ambiente e da cultura, com a finalidade de melhorar a qualidade de 

vida dos jovens no município de Teixeira de Freitas; 

• Desenvolver um sistema de informação contendo um diagnóstico participativo 

continuado por meio da elaboração de estudos e pesquisas visando à inserção 

dos jovens no mercado de trabalho; 

• Assegurar o reconhecimento aos direitos e às capacidades dos jovens e da 

ampliação da participação cidadã nas ações do governo municipal por meio da 
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institucionalização da Secretaria da Juventude ou um Departamento específico, 

em beneficio de 44,06% da população jovem no município de Teixeira de 

Freitas. 

 

1.4.4- Ações para Juventude 
 

 

DISCRIMINAÇÃO DAS 
AÇÕES 

Parcerias Programa Execução Fonte/ 
recurso 

01. Criação da Secretaria ou 
do Departamento Municipal 
de Políticas para a 
Juventude. 

GOVERNOS 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

Programa de 
Políticas para a 
Juventude 

PMTF/ 
SEPLAN-TF 

PMTF 

02. Ampliação do Programa de 
Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI), integrando-o 
ao programa Bolsa Família 
no Município. 

GOVERNOS 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

Sistema Único 
de Assistência 
Social (SUAS) 

SMJ/DMJ 
GOVERNOS 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

03. Ampliação dos Centros de 
Referência em Assistência 
Social (CRAS) no 
Município. 

GOVERNOS 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

Sistema Único 
de Assistência 
Social (SUAS) 

SEBES/DMJ 
GOVERNOS 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

04. Implantação de um banco 
de projetos para inclusão 
socioprodutiva. 

GOVERNOS 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

Programa 
Juventude 

PMTF/ 
SEPLAN-TF 

GOVERNOS 
FEDERAL E 
ESTADUAL 
E PMTF 

05. Criação e fomento de 
campeonatos esportivos 
juvenis das várias 
modalidades existentes no 
Município. 

GOVERNO 
ESTADUAL E 
PMTF 

Programa UM 
NOVO 
CAMINHO – 
PTPT 

PMTF/ 
SEPLAN-TF 

PMTF 

06. Ampliação do programa 
PROJOVEM trabalhador/ 
Urbano. 

GOVERNOS 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

Sistema Único 
de Assistência 
Social (SUAS) 

SMJ/DMJ 
GOVERNOS 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

07. Implantação das outras 
modalidades do programa 
PROJOVEM: Rural e 
Adolescente. 

GOVERNOS 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

Sistema Único 
de Assistência 
Social (SUAS) 

SMJ/DMJ 
GOVERNOS 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

08. Elaboração de projetos 
culturais. 

GOVERNOS 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

PMTF SMJ/DMJ PMTF 
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09. Ativação do Conselho 
Municipal de Juventude. 

PMTF 
Programa 
Juventude 
Municipal 

SMJ/DMJ PMTF 

10. Implantação do Programa 
de Esportes para Jovens. 

GOVERNOS 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

Programa 
Juventude 
Municipal 

Secretaria de 
Esporte e 
SMJ 

Ministério do 
Esporte e 
PMTF 

11. Implantação do Programa 
Praças de Juventude. 

SEJUV / 
SEPLAN 

Programa 
Juventude 
Municipal 

PMTF/ 
SEPLAN-TF 

GOVERNOS 
FEDERAL E 
ESTADUAL 
E PMTF 

12. Auxílio a atletas para 
obtenção de bolsas. 

GOVERNOS 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

Programa 
Juventude 
Municipal 

SMJ/SME 

GOVERNOS 
FEDERAL E 
ESTADUAL 
E PMTF 

13. Fiscalização das 
autorizações de loteamento 
quanto ao resguardo de 
espaço para praças. 

SEMAT/SEINF
RA 

Programa 
Juventude 
Municipal 

 

SEMAT/SEI

NFRA 

PMTF 

14. Construção de quadras 
poliesportivas nos bairros 
periféricos. 

SEINFRA / 
SMEL/ 
Ministério dos 
Esportes 

Programa 
Juventude 
municipal 

SMEL/SEINF
RA 

GOVERNOS 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

15. Fomentar a utilização do 
CSU como espaço de 
interação dos jovens. 

SEDES-TF/ 
S.M.D.S/ 
S.M.J. 

Programa 
Juventude 
Municipal 

SEBES/CSU/
SMJ 

Recursos 
Próprios 

16. Organização de um curso 
pré-vestibular comunitário 

UNEB/ 
SEMEC 

Pré-Vestibular SEMEC 
Recursos 
Próprios 

17. Incentivo e Fomento às 
escolinhas esportivas no 
Município. 

SMEL/SEJUV 
Programa 
Juventude 
Municipal 

SMEL PMTF 

18. Fiscalização de 
manutenção das praças, 
quadras esportivas, 
campos etc.  

SEINFRA 
Programa 
Juventude 
Municipal 

SEINFRA PMTF 

19. Implantação do Centro de 
Cultura de Teixeira de 
Freitas. 

GOVERNO 
DO ESTADO 

Programa 
Juventude 
Municipal 

DEPARTAM
ENTO DE 
CULTURA / 
SMJ 

GOVERNO 
DO ESTADO 
E PMTF 

20. Apoio e participação nas 

conferências (Municipal, 

GOVERNO 
FEDERAL E 
ESTADUAL 

Políticas para a 
Juventude. 

PMTF / 
SEPLAN-TF 

GOVERNOS 
FEDERAL E 
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Estadual e Nacional) de 

políticas para a juventude. 

ESTADUAL 
E PMTF 

 

 

1.5. SAÚDE  

 

1.5.1 Introdução   

A construção de um Sistema Público de Saúde de acesso universal 

no Brasil, com cobertura integral e de qualidade, faz parte da luta, dos sonhos e das 

conquistas de uma geração que acalentou os valores da equidade e da democracia. 

O SUS é a expressão, no campo da saúde, da aspiração de um país justo e do 

compromisso com a cidadania. Essa profunda transformação introduzida no Sistema 

Público de Saúde tem sua história e seus (suas) atores (atrizes). Todo grande conjunto 

de ideias transformadoras, antes de se converter em patrimônio coletivo e de diluir as 

digitais que impregnaram seu nascimento, surge a partir da reflexão crítica de uns 

(umas) poucos (as) “intelectuais orgânicos”, que organizam o pensamento, 

aprofundam o diagnóstico e o conhecimento sobre limites e potencialidades presentes 

na realidade, erguem estratégias, propõem desafios, lançam as bases do processo 

transformador. Na reforma sanitária brasileira não foi diferente. O amplo movimento 

social, político e comunitário que acompanha a história do SUS, foi permanentemente 

alimentado pelo trabalho militante e qualificado de um conjunto de intelectuais 

sanitaristas. Um dos pilares inequívocos do sucesso relativo do SUS até aqui é a 

solidez de seu marco teórico e conceitual.  

Entendemos que o SUS é um processo em construção, 

desencadeado pela Assembleia Nacional Constituinte de 1988, quando postulou no 



                                                                                                                         
 

                                                                                        PROGRAMA DE GOVERNO      
        

 

RECONSTRUINDO A TEIXEIRA DE FREITAS DOS NOSSOS SONHOS. 
 

PT, PSD, MDB, PV 
 

Página 54 de 130 
 

Artigo 196 da Constituição Brasileira “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 

de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”. 

Esse é o momento que marcou o início da construção do SUS em suas premissas 

norteadoras: Universalidade, Integralidade e Participação Social. 

Nosso Programa de Saúde se baseia em quatro premissas 

fundamentais, a saber: 

1) A sociedade de Teixeira de Freitas jamais conheceu o SUS em sua 

integralidade e conforme seu funcionamento na maioria das cidades governadas 

pelo Partido dos Trabalhadores; 

2)  O sistema só funcionará de maneira eficiente e democrática se atender à 

terceira diretiva do SUS: Participação Social; 

 

3) O alicerce de todas as ações de saúde é a Equipe de Saúde da Família (ESF). 

Ali se dá o acolhimento ao paciente, sua entrada preferencial no sistema e dali 

partem as ações de prevenção, controle de agravos e assistência à saúde; 

4) A história da região transformou Teixeira de Freitas em polo regional de saúde. 

Não nos podemos furtar a este destino e responsabilidade, portanto, será 

responsabilidade do nosso governo gerir um sistema de saúde que atende nas 

áreas pactuadas, uma população de aproximadamente 500.000 pessoas. Esta 

premissa se refere, especificamente, à importância regional que assumiu a 

média e alta complexidade implantada em nosso Município.  

Este compromisso com os princípios do SUS e com as ações 

propostas é abraçado pelos companheiros e pelas companheiras do Partido dos 
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Trabalhadores, pelos partidos coligados, pelo candidato e, também, pelo médico, 

humanista e militante social das causas populares Dr. João Bosco. 

 

1.5.2– Objetivo Geral  

Fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) no município de 

Teixeira de Freitas por meio do controle social, da transparência, da qualificação e da 

valorização dos(as) funcionários(as) públicos(as) municipais, visando à acessibilidade 

à saúde de qualidade para todos(as) cidadãos(ãs) teixeirenses. 

 

 
1.5.3 – Objetivos Específicos 

 

• Dinamizar o Controle Social do SUS por meio da participação da comunidade 

teixeirense nos conselhos e nas representações de todos os segmentos, que 

compõem as Organizações da Sociedade Civil para acompanhamento das 

ações e atividades deste sistema; 

• Promover a transparência das ações do Sistema Único da Saúde na rede 

municipal, disponibilizando os dados referentes às receitas e às despesas de 

atendimentos por meio de um site próprio da Prefeitura Municipal de Teixeira 

de Freitas; 

• Realizar cursos de qualificação técnica, pedagógica e administrativa para 

todos(as) os(as) servidores(as) municipais da área da saúde, a fim de prestar 

um serviço com eficiência e qualidade para todos(as) os(as) cidadãos(ãs) de 

Teixeira de Freitas. 
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1.5.4 – Ações para a Saúde 

 

DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES Parcerias Execução 
Fontes/ 
recurso 

1. Construção do Hospital de 
base de Teixeira de Freitas com 
300 leitos para servir o 
Município e a região. 

Ministério da 
Saúde/  
SESAB  

SECRETARIA DE 
SAÚDE 
MUNICIPAL 

Ministério da Saúde/ 
SESAB  

2. Manutenção/ampliação das 
unidades do PSF existentes em 
Teixeira de Freitas aos padrões 
do PSF Modelo.  

Ministério da 
Saúde/  
SESAB  

SECRETARIA DE 
SAÚDE 
MUNICIPAL 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

3. Implantação do Laboratório 
de células tronco. 

Ministério da 
Saúde/  
SESAB  

SECRETARIA DE 
SAÚDE 
MUNICIPAL 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

4. Reativação e ampliação das 
equipes do NASF (Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família). 

Ministério da 
Saúde/  
SESAB  

SECRETARIA DE 
SAÚDE 
MUNICIPAL 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

5. Implantação/manutenção de 
unidades de dispensação de 
medicamentos da Farmácia 
Básica. 

Ministério da 
Saúde/  
SESAB  

SECRETARIA DE 
SAÚDE 
MUNICIPAL 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

6. Implantação/manutenção e 
ampliação do banco de leite 
humano. 

Ministério da 
Saúde/  
SESAB  

SECRETARIA DE 
SAÚDE 
MUNICIPAL 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

7. Organização das 
Conferências Municipal/ 
Estadual/ Nacional de Saúde. 

Ministério da 
Saúde/  
SESAB  

SECRETARIA DE 
SAÚDE 
MUNICIPAL 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

8. Implantação do Programa 
antitabagismo. 

SESAB/ 
DIVEP 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

9. Implantação do mutirão de 
cirurgias. 

SESAB/ 
Instituições 
Privadas 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS/  
Iniciativa privada  

10. Manutenção da Rede 
Cegonha (Mulheres). 

Ministério da 
Saúde/  
SESAB/ 
SEDES 

SECRETARIA DE 
SAÚDE 
MUNICIPAL 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

11. Implantação/manutenção e 
ampliação da Internação 
domiciliar. 

SUS/  
SESAB/  
MS 

SMS/  
Atenção Básica 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  
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12. Implantação de uma 
Unidade Odontológica Móvel 
(UOM). 

MS SMS  
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

13. Implantação do Laboratório 
Municipal de Prótese Dentária 

MS SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

14. Ampliação das Equipes de 
Saúde Bucal nos ESF´s. 

SESAB/  
MS 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

15. Implantação do Programa 
Olhar Brasil. 

MS SMS MS 

16. Implantação de postos de 
saúde da família na Zona Rural. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

17. Adesão ao Programa de 
Saúde na Escola. 

MS/ 
SESAB/ 
PMTF 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

18. Manutenção Rede Cegonha.  
MS/  
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

19. Manutenção da UPA´s 
(Unidade de Pronto 
Atendimento). 

SESAB/ 
MS 

SESAB/ 
SMS 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

20. Implantação/manutenção e 
ampliação de academias de 
saúde. 

MS/  
SESAB/ 
PMTF 

SESAB/ 
SMS 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

21. Manutenção e ampliação 
dos serviços de Alta 
Complexidade. 

SESAB/ 
MS 

SESAB/ 
MS/ 
SMS 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

22. Fomento da educação em 
saúde, da promoção da saúde, 
prevenção e controle de 
doenças e agravos. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

23. Implantação do Centro de 
Referência direcionadas a 
doenças emergentes e 
reemergentes. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

24. Organização do Sistema de 
Vigilância em Saúde, por meio 
de articulação das vigilâncias 
epidemiológica, do trabalhador, 
sanitária e ambiental, em 
especial, o CTA e CEREST. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

25. Implementação da qualidade 
das informações (SINAN, SIM, 
SINASC, SIS-FAD, VIGSOLO, 
VIGAR) 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

26. Estabelecer parcerias com 
as instituições de ensino 
públicas e privadas objetivando 

MS/ 
SESAB/ 

SMS/ 
INSTITUIÇÕES 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  
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o fortalecimento das ações de 
vigilância em saúde 

INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO 
SUPERIOR 

DE ENSINO 
SUPERIOR 

27. Aquisição ou substituição de 
veículos. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

28. Aquisição de equipamentos  
e paramentação adequada dos 
setores. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

29. Implementação e 
fortalecimento das ações de 
controle de Acidentes e 
Violências. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

30. Ampliação das ações de 
combate as endemias para: 
Doença de Chagas, 
Leishmaniose Tegumentar e 
Visceral, Malária, Febre 
Amarela e Esquistossomose. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

31. Implementação de 
atividades de controle 
populacional animal, como 
redução de vetores de doenças 
transmissíveis a humanos. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

32. Realização de ações para a 
redução da taxa de mortalidade 
infantil. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

33. Realização de ações para 
redução do número de casos de 
sífilis congênita. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

34. Ampliação nas taxas de cura 
de tuberculose e hanseníase. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

35. Implantação da câmara 
técnica de investigação de óbito 
fetal, infantil e materno. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

36. Informatizar e implantar o 
prontuário eletrônico em todas 
as unidades de saúde da 
família. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

37. Implantar o horário 
estendido de funcionamento em 
unidades de saúde da família 
estratégicas, através da adesão 
do programa Saúde na Hora, 
com a finalidade de atender as 
pessoas que não conseguem 
acessar os serviços de saúde 
durante o dia. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  
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38. Ofertar atendimento 
psicológico e nutricional nas 
unidades de saúde da família. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

39. Implementar a Política 
Nacional de Saúde Integral da 
População Negra no município 
de Teixeira de Freitas. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

40. Ampliar e fortalecer a 
estratégia dos(as) agentes 
comunitários(as) de saúde para 
promoção da saúde. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

41. Ampliar o número de 
equipes de saúde bucal. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS  

42. Ampliar as ações do 
Programa Brasil Sorridente, 
desenvolvendo ações de 
prevenção nas escolas 
municipais e melhorando o 
atendimento odontológico nas 
Unidades de Saúde e no Centro 
de Especialidade odontológica. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/  
SMS 

43. Ofertar a ortodontia 
preventiva no Centro de 
Especialidade odontológica e - 
Implantar assistência 
odontológica de urgência e 
emergência. 

MS/ 
SESAB 

SMS 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

44. Informatizar as farmácias 
das unidades de saúde da 
família e garantir e ampliar o 
elenco de medicamentos das 
farmácias das unidades de 
saúde da família. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/  
SMS 

45. Qualificar as ações do 
consultório na rua e ampliar as 
ações do Programa Saúde na 
Escola. 

MS/ 
SESAB 

SMS 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

46. Implantar prontuário 
eletrônico em toda a rede de 
serviços de saúde do município 
de Teixeira de Freitas. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/  
SMS 

47. Ampliar a assistência à 
saúde na UNACON (Consultas/ 
Cirurgias/Tratamentos/Acompan
hamento até a alta). 

MS 
SESAB/ 
UNACON 

SMS/ 
UNACON 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

48. Ampliar a oferta de serviços 
de Hemodinâmica e Implantar o 
serviço de Tratamento 
Hiperbárico. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/  
SMS 
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49. Construir uma sede própria 
para a Unidade Municipal 
Materno Infantil. 

MS/ 
SESAB 

SMS/ SEINFRA-
PMTF 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

50. Fortalecer as ações 
materno-infantis em toda rede 
de atenção à saúde, garantindo 
a execução dos eixos da Rede 
Cegonha. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

51. Implantar o atendimento 
odontológico de urgência e 
emergência na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA 24 
horas). 

MS/ 
SESAB 

SMS 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

52. Garantir a aquisição de 
novas ambulâncias para o 
SAMU e manutenção das 
mesmas. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/  
SMS 

53. Construir sede própria para 
a Rede de Saúde Mental. 

MS/ 
SESAB 

SMS 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

54. Reestruturar a Vigilância 
Epidemiológica do município, 
com a finalidade de fortalecer as 
atividades de promoção à saúde 
e prevenção de agravos e 
doenças. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

55. Assegurar carros, 
equipamentos de informática, 
recursos humanos e outros 
materiais para o 
desenvolvimento das ações de 
vigilância em saúde. 

MS/ 
SESAB 

SMS 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

56. Criar o serviço de Vigilância 
Ambiental no município. 

MS/ 
MMA/  
SESAB/ 
SEMA 

SMS/ 
SEMA 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/  
SMS 

57. Implantar a Unidade de 
Vigilância de Zoonose (UVZ) 
municipal. 

MS/ 
SESAB 

SMS 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

58. Implementar as ações do 
Serviço de Assistência 
Especializada e Centro de 
Testagem e Aconselhamento, 
inclusive itinerante. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

59. Reestruturar o serviço de 
Vigilância Sanitária municipal. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 
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60. Criar protocolos sanitários 
para prevenção e controle da 
COVID-19. 

MS/ 
SESAB 

SMS 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

61. Implantar um sistema de 
regulação integrado com os 
demais pontos da rede. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/  
SMS 

62. Ampliar o quantitativo de 
consultas especializadas e 
exames de diagnóstico. 

MS/ 
SESAB 

SMS 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

63. Ampliar e descentralizar as 
marcações de exames 
diagnósticos e consultas 
especializadas para as unidades 
de saúde da família. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

64. Implantar a classificação de 
risco para qualificação dos 
encaminhamentos às 
especialidades e exames 
diagnósticos. 
 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

65. Garantir equipe mínima para 
o funcionamento adequado do 
Tratamento Fora do Domicilio 
(TFD). 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

66. Ampliar a oferta para 
realização de cirurgias eletivas 
objetivando o fim da fila de 
espera. 

MS/ 
SESAB 

SMS 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

67. Garantir os insumos 
necessários para atendimento 
da demanda de exames 
laboratoriais. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/  
SMS 

68. Ampliar a capacidade 
resolutiva do Laboratório 
Municipal. 

MS/ 
SESAB 

SMS 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

69. Ampliar a oferta de exames 
laboratoriais. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

70. Ampliar o acesso e 
qualificar o atendimento às 
pessoas com deficiência 
temporária ou permanente; 
progressiva, regressiva ou 
estável; intermitente ou 
contínua no SUS. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

71. Ampliar a oferta de Órtese, 
Prótese e Meios Auxiliares de 
Locomoção (OPM). 

MS/ 
SESAB 

SMS Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
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SMS 

72. Regular e organizar as 
demandas e os fluxos 
assistenciais da Rede de 
Cuidados à Pessoa com 
Deficiência. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/  
SMS 

73. Farmácia central – 
almoxarifado distribuição.  

MS/ 
SESAB 

SMS 

Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

74. Educação Permanente e 
Gestão de Pessoas. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

75. Uso do sistema 
Ouvidor/SUS. 

MS/ 
SESAB 

SMS 
Ministério da Saúde/ 
SESAB/ 
SMS 

76. Fortalecer a participação do 
controle social na formulação, 
fiscalização e deliberações 
acerca das políticas de saúde. 

SMS SMS SMS 

77. Utilizar os dados da 
Ouvidoria como ferramenta de 
gestão, para implementar 
estratégias de melhoria dos 
serviços. 

SMS SMS SMS 

78. Disponibilizar relatórios 
quadrimestrais para o Conselho 
Municipal de Saúde. 

SMS SMS SMS 

79. Garantir a apreciação dos 
relatórios de gestão ao 
Conselho Municipal de Saúde, 
conforme preconizado pela Lei 
Complementar 141/2012. 

SMS SMS SMS 

80. Garantir a formação dos 
conselheiros de saúde. 

SMS SMS SMS 
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1.6 EDUCAÇÃO  

 

1.6.1 - Introdução  

Toda ação humana que se propõe a um fim útil com a garantia de 

êxito deve primar pela organização, que, sem dúvida, exige um bom planejamento, e 

isso fica evidente no pensamento do antigo filósofo Sêneca (4 a.C): “Se o homem não 

sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável”. 

Neste sentido, apresentamos o Plano de Governo Reconstruindo 

a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos, que é um documento norteador que traz 

a identidade do Partido dos Trabalhadores - PT, tendo como base: sua filosofia de 

trabalho, a declaração da missão e o perfil institucional, as orientações para as 

diretrizes pedagógicas e a visão da Educação Municipal, buscando ações 

direcionadas para melhor eficiência de sua Gestão, contribuindo, assim, para a 

melhoria da qualidade da Educação Pública Municipal de Teixeira de Freitas. Logo, o 

seu papel é nortear o caminho a ser seguido pela Gestão Municipal, durante quatro 

anos. 

Este PGP-PT parte de dois princípios fundamentais: 1- A relevância 

da organização do trabalho, a partir de um planejamento consistente, em que as bases 

da gestão fiquem claras e sirvam como elementos norteadores; 2- Um planejamento 

flexível e participativo, isto é, um planejamento que esteja aberto para ser aprimorado 

com o tempo, atendendo a participação da sociedade, o que garantirá a legitimidade 

das ações de uma gestão popular, pautadas nos princípios da democracia e da 

autonomia institucional, características necessárias para a promoção do 

conhecimento como um bem social e para todos. Desta forma, este plano está aberto 

à participação dos atores sociais locais para construir uma proposta coletiva, capaz 
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de atender as necessidades e a organização das atividades nas escolas públicas do 

município de Teixeira de Freitas. 

O Planejamento Participativo reforça o compromisso da gestão 

com as tomadas de decisão, a partir das ações discutidas pelos atores sociais, 

reforçando, assim, a necessidade da participação da sociedade para reafirmar a 

identidade e especificidade da rede municipal de ensino, sem perder de vista a sua 

identidade local, regional, histórica e cultural. 

 

1.6.2 – Objetivo Geral 

Organizar ações administrativas e pedagógicas no âmbito da 

educação do município de Teixeira de Freitas, visando tornar esta cidade uma 

referência em educação básica no Extremo Sul da Bahia, com foco na melhoria da 

qualidade das aprendizagens e da valorização e qualificação dos(as) profissionais da 

educação pública municipal. 

 

1.6.3 – Objetivos Específicos 

• Elevar a média municipal no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB); 

• Melhorar o desempenho escolar dos(as) alunos(as) de seis a oito anos; 

• Garantir o transporte para alunos(as) da Educação Básica, que residem na 

zona rural; 

• Assegurar o acesso dos(as) estudantes às vagas escolares disponibilizadas 

nas instituições de ensino, em especial, na Educação Básica, e sua 

permanência com sucesso na escola; 
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• Resgatar o prazer da leitura e da escrita no Ensino Fundamental; 

• Elevar os índices de alfabetismo entre jovens de 15 a 29 anos; 

• Capacitar professores(as) da Educação Básica pública, que ainda não têm 

graduação, formar novos(as) docentes e propiciar formação continuada; 

• Construir Biblioteca na escola, para que alunos(as) da Educação Infantil e 

Fundamental  tenham acesso a obras literárias no local em que estudam; 

• Construir, reestruturar e melhorar a infraestrutura física das escolas; 

• Construir quadras esportivas nas escolas; 

• Construir auditório nas Escolas do Ensino Fundamental; 

• Adquirir equipamentos nas creches e pré-escolas; 

• Ampliar o número de salas e de equipamentos para a Educação Especial; 

• Implementar ações para que os(as) alunos(as) passem mais tempo na escola, 

com mais atividades no contraturno e ampliação do espaço educativo; 

• Monitorar a entrada e a permanência, na escola, de pessoas com deficiência, 

em especial, crianças e jovens de zero a dezoito anos atendidos pelo Benefício 

de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC); 

• Promover ações voltadas para o fortalecimento tecnológico educacional, como 

um referencial de qualidade para utilização por escolas e sistemas de ensino; 

• Promover a Inclusão digital: todas as escolas públicas terão laboratórios de 

informática; 

• Trabalhar campo/cidade como grandes espaços educadores; 

http://www.educacional.com.br/abresite.asp?idPublicacao=2384
http://www.educacional.com.br/abresite.asp?idPublicacao=169244
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• Valorizar o aprendizado da experiência vivencial/cultural que emerge das lutas 

e linguagens de bairros/periferias/campo/cidade;  

• Priorizar a formação de valores éticos, estéticos, solidários, emancipatórios e 

de direitos humanos; 

• Problematizar currículos e propostas educacionais em andamento para 

revisão/reinvenção das mesmas com base em diálogos com famílias, 

estudantes, associações, movimentos sociais - outros agentes educativos; 

• Reconhecer identidades/diversidades que adentram as escolas, criando a 

escola inclusiva de qualidade potencializadora de todos e todas; 

• Propor uma educação qualificada para o desenvolvimento das periferias, sua 

juventude, famílias, suas culturas, suas lutas para a sobrevivência no cotidiano, 

se fazendo; 

• Trabalhar a escola como espaço de pertencimento da comunidade- incluindo 

nas proposições pedagógico-curriculares: saraus, exposições de bandas, 

contadores de causos (da própria comunidade ou de outro território), 

repentistas, cantadores de cordel, hip hop (festivais interescolar), moda de 

viola, reggae, e outros que fortaleçam a cultura do povo - em demonstrações 

culturais, desportivas, artísticas e de lazer; 

• Potencializar a escola de contraculturas e educações que revigorem 

consciências contra as posturas hegemônicas do capital colonizador em 

vigência; 

• Garantir que a escola seja um espaço livre/fins de semana a labuta viva da 

diversidade cultural/artística; de conhecimento, de formação político-

econômico sustentável em suas distintas dimensões da vida humana; 
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• Garantir que a escola seja um espaço criativo de ações com distintos sujeitos 

do conhecimento cultural técnico científico pedagógico com diferentes 

representantes de entidades/ movimentos sociais regionais para trabalhos/ 

aprendizagens coletivas- feiras, cursos, ateliês, projetos distintos com escolas 

distintas, com agrupamentos escolares; 

• Potencializar os diálogos intergeracionais na construção do conhecimento em 

suas distintas dimensões da vida solidária, saldável, alegre, sustentável, 

comunitária com/pela diversidade; 

• Implantar a biblioteca humana. 

 

1.6.4 – AÇÕES PARA EDUCAÇÃO 

 
EIXO: GESTÃO E POLÍTICA EDUCACIONAL 

DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES Parcerias Execução 
Fonte de 
recursos 

1. Fortalecimento dos Conselhos Escolares 
(CE). 

MEC/ 
SEC-BA 
 

Sec. Mun. 
Educação 

Fundo 
Mun. 
Educação 

2. Acompanhamento da existência de projeto 
pedagógico (PP) nas escolas e grau de 
participação dos(as) professores(as) e do CE 
na sua elaboração; de orientação da SME e 
de consideração das especificidades de cada 
escola. 

MEC/ 
Sec. Mun. 
Educação 

Fundo 
Mun. 
Educação 

3. Avaliação e Implementação das ações 
Previstas no Plano Municipal de Educação 
(PME), criação e fortalecimento do Fórum 
Municipal de Educação e realização de 
Conferências de Educação. 

SEC-BA 
Sec. Mun. 
Educação 

Fundo 
Mun. 
Educação 

4. Critérios democráticos para escolha da 
direção escolar, acompanhamento e 
avaliação do Plano Municipal de Educação 
(PME) desenvolvido com base no Plano 
Nacional de Educação. 

MEC/SEC-BA 
Câmara Municipal 
de vereadores 

Sec. Mun. 
Educação 

Fundo 
Mun. 
Educação 

5. Revisão, fortalecimento e efetivação do 
Plano de carreira para o magistério.  

MEC/SEC-BA 
Câmara Municipal 
de vereadores 

Sec. Mun. 
Educação 

Fundo 
Mun. 
Educação 
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6. Retomada do projeto SMEC na escola. 
Comunidade 
Escolar 

Sec. Mun. 
Educação 

Fundo 
Mun. 
Educação 

7. Elaboração do Plano de Carreira dos 
Profissionais de serviço e apoio escolar. 
 

Câmara municipal 
de vereadores/ 
Sindicato dos 
servidores Públicos 
de Teixeira de 
Freitas 

Sec. Mun. 
Educação 

Fundo 
Mun. 
Educação 

8. Criação de atividades no contraturno, 
implementação de uma educação integral no 
Município com currículo específico para 
tempo integral.  
 

Ministério da 
Educação 

Sec. Mun. 
Educação 

Fundo 
Municipal 
de 
Educação/ 
FNDE 

9. Divulgação e análise dos resultados das 
avaliações oficiais do MEC. 

Ministério da 
Educação 

Sec. Mun. 
Educação 

Fundo 
Mun. 
Educação 

10. Realização de parcerias externas para 
realização de atividades complementares e 
de apoio pedagógico e psicológico aos 
alunos, promoção de atividades e utilização 
da escola como espaço comunitário. 

Comunidade 
Escolar/ 
Universidades/ 
Profissionais da 
saúde. 

Sec. Mun. 
Educação 

Fundo 
Mun. 
Educação 

11. Manutenção ou recuperação de espaços 
e de equipamentos públicos da cidade, que 
podem ser utilizados pela comunidade 
escolar. 
 

Ministério da 
Infraestrutura/ 
Secretaria Nacional 
de esportes. 

Sec. Mun. 
Educação/ 
Seinfra-PMTF 

Recursos 
Próprios/ 
FNDE e 
outros 

12. Utilização das escolas como um espaço 
de residência de artistas para pesquisa e 
experimentação de práticas culturais. 

Casa da Cultura, 
coletivos de arte e 
artistas da 
comunidade 
escolar 

Sec. Mun. 
Educação/ 
Cultura 

Fundo 
Municipal 
de 
Educação/ 
Parceria 
Público 
Privada 

13. Regulamentação e organização do uso 
do espaço escolar pela comunidade. 

Conselho Municipal 
de Educação. 

Sec. Mun. 
Educação, 
Cultura e 
Esportes. 

Fundo 
Mun. 
Educação 

14. Garantir a quantidade de professores(as) 
suficiente para atendimento à rede; 
 

Ministério da 
Educação 

Sec. Mun. 
Educação 

FUNDEB 

15. Garantir a remoção de servidores(as) por 
meio de canal democrático, respeitando os 
critérios definidos no Plano de Carreira do 
Magistério. 

Conselho Municipal 
de Educação. 

Sec. Mun. 
Educação 

Fundo 
Mun. 
Educação 

16. Garantir o cumprimento do dispositivo 
constitucional de vinculação dos recursos da 
educação. 
 

Conselho Municipal 
do Fundo Municipal 
de Educação 

Sec. Mun. 
Educação 

Fundo 
Mun. 
Educação 
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17. Garantir a aplicação dos recursos de 
redistribuição e complementação do 
FUNDEB. 
 

Ministério da 
Educação 

Sec. Mun. 
Educação 

FUNDEB 

18. Garantia da subvinculação dos 60% dos 
precatórios do FUNDEF. 

Ministério da 
Educação 

Sec. Mun. 
Educação 

Precatórios 
do 
FUNDEF 

EIXO: FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES E DOS 
PROFISSIONAIS DE SERVIÇO E APOIO ESCOLAR 

DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÔES Parcerias Execução 
Fonte de 
recursos 

1. Existência e implementação de políticas 
para a formação continuada de 
professores(as), que atuam na Educação 
Infantil, nos anos/séries iniciais e finais do 
Ensino Fundamental e da EJA. 

MEC/ 
SEC-BA 
Universidades e 
Faculdades locais 

Sec. Mun. 
Educação 

FNDE/ 
PARFOR/ 
Parceria 
Público 
Privada 

2. Qualificação tecnológica dos(as) 
professores(as), que atuam nas creches, 
pré-escolas, séries iniciais do Ensino 
Fundamental, nos anos/séries finais do 
Ensino Fundamental e na EJA. 

MEC/ 
SEC-BA 
Universidades e 
Faculdades locais 

Sec. Mun. 
Educação 

FNDE/ 
PARFOR/ 
Parceria 
Público 
Privada 

3. Desenvolver uma politica municipal de 
apoio à saúde dos(as) profissionais da 
educação. 

MEC/ 
SEC-BA 
Secretaria 
Municipal de Saúde 

Sec. Mun. 
Educação/ 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Fundo 
Mun. 
Educação/ 
Fundo 
Mun. 
Saúde/ 
Programa 
Saúde na 
Escola do 
MEC 

4. Organizar e implementar, ações de 
cuidado pós-pandemia do COVID-19 para a 
proteção dos(as) profissionais da educação e 
dos(as) nossos(as) educandos(as). 

MEC/ 
SEC-BA 
Secretaria 
Municipal de Saúde 

Sec. Mun. 
Educação/ 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Fundo 
Mun. 
Educação/ 
Fundo 
Mun. 
Saúde/ 
Programa 
Saúde na 
Escola do 
MEC 

5. Qualificação dos(as) professores(as), que 
atuam em Educação Especial, escolas do 
campo, comunidades quilombolas ou 
indígenas e na EJA. 

MEC/ 
SEC-BA 
Universidades e 
Faculdades locais 

Sec. Mun. 
Educação 

FNDE/ 
PARFOR/ 
Parceria 
Público 
Privada 

6. Existência e implementação de políticas 
para a formação inicial e continuada de 
professores(as), que visem à implementação 
da Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003. 

MEC/SEC-BA 
 

Sec. Mun. 
Educação 

FNDE/ 
PARFOR/ 
Parceria 
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Público 
Privada 

7. Grau de participação dos(as) 
profissionais(as) de serviços e de apoio 
escolar em programas de qualificação 
específicos 

MEC/ 
SEC-BA 
Universidades e 
Faculdades locais 

Sec. Mun. 
Educação 

FNDE/ 
PARFOR/ 
Parceria 
Público 
Privada 

EIXO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E AVALIAÇÃO 

DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÔES Parcerias Execução 
Fonte de 
recursos 

1. Presença de coordenadores(as) ou 
supervisores(as) pedagógicos nas escolas. 

Ministério da 
Educação 

Sec. Mun. 
Educação 

FUNDEB/ 
Fundo 
Mun. 
Educação 

2. Garantir a reserva técnica de 
planejamento e de horários de trabalhos 
pedagógicos para discussão dos conteúdos 
e metodologias de ensino.  

Ministério da 
Educação 

Sec. Mun. 
Educação 

FUNDEB/ 
Fundo 
Mun. 
Educação 

3. Estímulo às práticas pedagógicas fora do 
espaço escolar. 

Ministério da 
Educação 

Sec. Mun. 
Educação 

Fundo 
Mun. 
Educação 

4. Existência de programas de incentivo à 
leitura para o(a) professor(a) e o(a) aluno(a).  

Ministério da 
Educação 

Sec. Mun. 
Educação 

FNDE/ 
Fundo 
Mun. 
Educação 

5. Formas de avaliação da aprendizagem 
dos(as) alunos(as). 
 

Ministério da 
Educação 

Sec. Mun. 
Educação. 

INEP/Saeb 

6. Utilização do tempo para assistência 
individual/coletiva aos(às) alunos(as), que 
apresentam dificuldade de aprendizagem. 
 

Família e 
comunidade 
escolar 

Sec. Mun. 
Educação. 

Fundo 
Mun. 
Educação 

7. Política específica de correção de fluxo 
para alunos(as) em distorção idade/série. 

MEC/ 
SEC-BA 
 

Sec. Mun. 
Educação, 
Cultura e 
Esportes 

FNDE 

EIXO: INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGÓGICOS 

DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÔES Parcerias Execução 
Fonte de 
recursos 

1. Infraestrutura física existente: ampliação, 
construção, reforma, quadras escolares, 
salas de artes, auditórios, sala de 
professores(as), construção de refeitórios em 
todas as unidades educacionais de 
Educação Infantil e o ensino fundamental e 
EJA, nas escolas do Campo, comunidades 
indígenas e/ou quilombolas e na sede do 
Município. 

Ministério da 
Educação 

Sec. Mun. 
Educação/ 
SEINFRA-
PMTF. 

FNDE 
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2. Transporte Escolar Equipamentos. 
Transporte escolar para alunos da rede: 
atendimento à demanda, às condições de 
qualidade e de acessibilidade. Ônibus 
escolares e bicicleta e capacete.  

Ministério da 
Educação 

Sec. Mun. 
Educação 

FNDE/ 
Caminho 
da escola 

3. Mobiliário e equipamentos escolares: 
quantidade, qualidade e acessibilidade. 
Equipamentos e kit de cozinha, brinquedos.  
Equipamentos de climatização, instrumentos 
musicais, mobiliário, computadores, 
projetores e tablet. 

Ministério da 
Educação 

Sec. Mun. 
Educação/ 
SEINFRA-
PMTF 

FNDE/ 
Fundo 
Mun. 
Educação 

4. Laboratórios de ciências, artes e 
informática nas escolas de Educação Infantil 
e de Ensino Fundamental. 

Ministério da 
Educação 

Sec. Mun. 
Educação 

FNDE 

5. Sala de recursos multifuncionais e 
utilização para o atendimento educacional 
especializado (AEE). 

Ministério da 
Educação 

Sec. Mun. 
Educação 

FNDE 

6. Biblioteca com existência, suficiência, 
diversidade e acessibilidade do acervo 
bibliográfico (de referência e de literatura) 
com acervos bibliográficos de autores locais 
e Politica Municipal de Leitura.  

Ministério da 
Educação 

Sec. Mun. 
Educação/ 
Sec. Mun. 
Cultura e 
Esportes. 

FNDE 

7. Aquisição e quantidade e necessidade de 
Material didático Pedagógico, material 
escolar, material de consumo, materiais 
esportivos.  

Ministério da 
Educação 

Sec. Mun. 
Educação 

FNDE/ 
Fundo 
Mun. 
Educação 

EIXO MERENDA ESCOLAR 

DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÔES Parcerias Execução 
Fonte de 
recursos 

1. Fortalecimento da merenda escolar por 
meio da agricultura familiar. 

Ministério da 
Educação 

Sec. Mun. 
Educação/ 
Sec. Mun. 
Agricultura 

FNDE/ 
Fundo 
Mun. 
Educação 

2. Criação e implantação do projeto horta 
escolar. 

Ministério da 
Educação/ 
Sec. Mun. 
Infraestrutura e 
Agricultura 

Sec. Mun. 
Educação/ 
Sec. Mun. 
Agricultura 

FNDE/ 
Fundo 
Mun. 
Educação 
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2. DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 

2.1- DESENVOLVIMENTO URBANO, PLANEJAMENTO URBANÍSTICO, 

HABITAÇÃO, SANEAMENTO BÁSICO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE, 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 

 

2.1.1– Introdução 

O diagnóstico participativo continuado elaborado pela equipe de 

sistematização do Programa de Governo Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos 

Nossos Sonhos observa o significativo interesse da população local para com o Eixo 

Temático Desenvolvimento Urbano. Também, os meios de comunicação, jornais 

locais, programas de rádio e televisão demonstram por meio de suas reportagens a 

deficiência em infraestrutura e suas particularidades no município de Teixeira de 

Freitas. Do ponto de vista do desenvolvimento urbano, o Município não deu 

continuidade às politicas de melhoria urbana, especialmente, na pavimentação de 

ruas e logradouros da gestão anterior, cuja retomada será imediata, caso sejamos 

vencedores nesta próxima eleição.  

O Saneamento Básico será retomado, da mesma forma, as ações 

integradas de planejamento urbanístico, Regularização Fundiária Urbana, de 

Habitação, de Saneamento Ambiental, de Trânsito, de Transporte e de 

Mobilidade/Acessibilidade Urbana. Quando pensamos no Desenvolvimento Urbano e 

socioeconômico da nossa Cidade, automaticamente, pensamos que servidores(as) 

públicos(as) de todas as secretarias devam ser, devidamente, qualificados(as) para 

trabalharem em gestão pública participativa, buscando-se à valorização e o aumento 

da autoestima dos(as) mesmos(as), para que desenvolvam uma pertença pela gestão 

pública e, assim, sejam efetivamente envolvidos(as) com o compromisso de se 

desdobrarem para realizar a grande tarefa de um crescimento quantitativo da 



                                                                                                                         
 

                                                                                        PROGRAMA DE GOVERNO      
        

 

RECONSTRUINDO A TEIXEIRA DE FREITAS DOS NOSSOS SONHOS. 
 

PT, PSD, MDB, PV 
 

Página 73 de 130 
 

população (além da previsão estatística do IBGE para o Município), com a finalidade 

de melhorar, consideravelmente, a qualidade de vida da população de Teixeira de 

Freitas. 

Esse desafio grandioso terá uma rápida retomada, visto que a 

experiência anterior qualifica esta nova gestão a dar continuidade às obras de 

desenvolvimento urbano já experimentada, em que este Programa de Governo 

Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos detalhará as ações 

propostas, buscando a recuperação do tempo perdido, pois, do ponto de vista 

econômico, o Município ainda não resolveu temáticas básicas de infraestrutura, como, 

por exemplo, as relacionadas com a ampliação e o funcionamento regular do 

aeroporto, asfaltamento de estradas, pavimentação de ruas, estrutura elétrica nos 

bairros, água encanada, ampliação e construção de praças públicas, entre outras 

atividades voltadas para a infraestrutura urbanística e arquitetura paisagística de 

Teixeira de Freitas e de seus distritos.  

Assim, demonstramos com essa preocupação, a inquietação do 

futuro de Teixeira de Freitas, o qual deverá ser pautado por um planejamento 

urbanístico socioambiental sustentável e integrado aos demais Eixos Temáticos 

Setoriais. É por isso que justificamos a confecção de um Plano de Governo mais 

adequado para a gestão pública municipal, integrando as ações dos programas de 

governo, tanto da gestão estadual, como federal.   

Acreditamos que nossa Cidade terá um crescimento econômico 

ainda mais precoce e progressivo, resultando em significativos índices no âmbito da 

geração de emprego e aumento da renda per capita, como resultado da ampliação do 

polo industrial, do desenvolvimento do agronegócio, atração de novas indústrias e 

agroindústrias, privilegiando a transformação dos produtos gerados pela agricultura 

local e regional, como a fabricação da fécula de mandioca e os seus subprodutos, 

aproveitamento integral do coco, produção de sucos de frutas, industrialização dos 
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produtos de origem animal local, fabricação de chocolates, enfim, construir uma 

sinergia com as faculdades e universidades locais, a fim de diversificar a matriz de 

produção, objetivando o desenvolvimento de novos produtos regional e a ampliação 

da oferta de empregos. 

Estas ações, por consequência, desencadearão a ampliação na 

prestação dos serviços já existentes e a criação de outros, inclusive, nas áreas de 

ciência, tecnologia e inovação de novos negócios, assim como a ampliação na oferta 

de produtos agrícolas, criando um ambiente virtuoso de desenvolvimento urbano e 

rural, em que neste afã do crescimento econômico, virá, também, o desenvolvimento 

social com o crescimento responsável da Cidade, respeitando e priorizando todos os 

seus cidadãos e suas cidadãs, por meio do investimento em infraestrutura, como dito 

anteriormente, planejada, integrada e abrangente à todo o município de Teixeira de 

Freitas, beneficiando os demais municípios circunvizinhos. 

 

2.1.2 – Objetivo Geral 

Promover a integração das políticas de Desenvolvimento Urbano 

com as políticas de desenvolvimento socioeconômico, rural e cultural, focada no 

conceito socioambiental sustentável de territorialidade, por meio da implantação das 

políticas Fundiária Urbana e Rural, de Habitação, de Saneamento Ambiental, de 

Trânsito, de Transporte e de Mobilidade Urbana, em parceria com os governos 

Federal e Estadual e com a participação da sociedade civil organizada, em benefício 

de toda a população de Teixeira de Freitas. 

 

2.1.3- Objetivos Específicos 
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• Retomar as políticas de Regularização Fundiária, de Habitação, de 

Saneamento Ambiental, de Trânsito, de Transporte e de Mobilidade Urbana em 

parceria com os governos Federal e Estadual e com a participação da 

sociedade civil organizada; 

• Promover a integração das políticas urbanas com as políticas sociais e de 

desenvolvimento urbano e rural com planejamento focado no conceito 

socioambiental sustentável de territorialidade; 

• Articular a mobilização da sociedade civil organizada, voltada para o controle 

social das políticas de desenvolvimento urbano e rural municipal, por meio da 

participação dos Conselhos e das organizações da sociedade civil voltadas 

para o desenvolvimento econômico, social e ambiental com articulação 

estadual e federal; 

• Orientar, coordenar, supervisionar e executar a elaboração de programas de 

monitoramento e a avaliação, relacionados aos temas de Infraestrutura, assim 

como desenvolver estudos e projetos que contribuam para a melhoria dos 

processos de planejamento, gestão e análise das políticas e programas de 

infraestrutura; 

• Coordenar, orientar, supervisionar e/ou executar atividades referentes a 

saneamento ambiental, habitação, recursos hídricos, recuperação e ampliação 

da pavimentação de ruas e praças, visando constituir uma alavanca relevante 

das atividades empresariais e do desenvolvimento econômico de forma que 

esta se torne fator decisivo de distribuição de renda e, por consequência, 

melhoria de vida dos(as) munícipes. 
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2.1.4 – Ações para Desenvolvimento Urbano e Rural 

 

Ações Parceria Execução 
Fonte/ 
recurso 

1. Construção de casas 
populares. 

MC/SEDUR/SEINFRA-TF HABITAÇÃO 
PAC2/CEF/MDA/ 
SEDUR/PMTF 

2. Mutirão para 
Regularização de 
imóveis. 

Ministério das Cidades/ 
SEDUR 

HABITAÇÃO/ 
SEINFRA-TF 

SPNU/ 
MinCIDADES 

3. Construção de rede de 
esgotamento sanitário. 

 
EMBASA/SEDUR SEINFRA-TF 

FI-GTS/Conselho 
Curador do 
FGTS/CVM e 
também o FIP 
(FIF)/CEF 

4. Construção de 
calçamento e de 
asfaltamento de ruas e 
avenidas. 

Ministério das Cidades/ 
SEDUR 

SEINFRA-TF 
MC/SEDUR/ 
SEINFRA-TF\CEF 

5. Apoio institucional ao 
Conselho Municipal da 
Cidade de Teixeira de 
Freitas e participação 
no CONCIDADES–BA. 

MC/SEDUR/ 
SEINFRA-TF 

SEINFRA-TF 
MC/ 
SEDUR/PMTF 

6. Atualização do Estatuto 
da Cidade e 
dinamização do Plano 
Diretor Participativo. 

MC/SEDUR/HABITAÇÃO/ 
SEINFRA-TF 

SEINFRA-TF 
MC/SEDUR/ 
SEINFRA-TF 

7. Criação de uma rede 
multi-institucional 
visando à execução das 
políticas Urbanas 
Integradas. 

MC/SEDUR/HABITAÇÃO/ 
SAUDE/SEINFRA-TF 

HABITAÇÃO/
SEINFRA-TF 

MC/SEDUR/ 
HABITAÇÃO/ 
SEINFRA-TF 

8. Regularização de áreas 
urbanas consolidadas. 

MC/ SEDUR/HABITAÇÃO/ 
SEINFRA/PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

MC / SEDUR/ 
HABITAÇÃO/ 
SEINFRA 

9. Criação de um banco 
de projetos integrados 
territorialmente. 

MinCIDADES/SEDUR/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

MC/SEDUR/ 
PLANEJAMENTO/ 
HABITAÇÃO/ 
SEINFRA 

10. Construção de espaços 
públicos restritos a 
cadeirantes. 

MC/SEDUR/SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

MC/SEDUR 

11. Construção de 
sanitários públicos 
adaptados para 
portadores 
necessidades 
especiais. 

 

MC/ 
SEDUR/SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

MC/ 
SEDUR 
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12. Construção de rampas 
de acesso aos 
logradouros públicos. 

MC/ SEDUR/SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

MC/ 
SEDUR/ PMTF 

13. Construção de abrigos 
para passageiros(as) de 
transportes coletivos. 

MC/SEDUR/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SPNU/ 
MinCIDADES/ 
SEDUR 

14. Fiscalização do uso do 
parcelamento do solo, 
obras, edificações e 
posturas municipais. 

SEDUR/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
HABITAÇÃO/
SEINFRA/ 
PMTF 

PMTF 

15. Execução de trabalhos 
topográficos 
indispensáveis às obras 
e serviços a cargo da 
Prefeitura. 

SEDUR/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

PMTF 

16. Fiscalização dos 
serviços públicos ou de 
utilidade pública 
concedidos ou 
permitidos pelo 
Município. 

SEDUR/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

PMTF 

17. Manutenção e 
conservação de 
escolas, postos de 
saúde, creches, e 
imóveis públicos 
municipais. 

SEDUR/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

PMTF 

18. Aprovação de projetos 
de obras particulares e 
expedição de alvará de 
licença respeitando o 
Código de Obras do 
Município, Concedendo 
"Habite-se", após 
parecer legal. 

SEDUR/ 
HABITAÇÃO/ SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

PMTF 

19. Manutenção dos 
equipamentos públicos. 

SEDUR/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

PMTF 

20. Aplicação da legislação 
urbanística, 
especialmente 
relacionada com obras, 
parcelamento, 
remembramento, uso e 
ocupação do solo e 
meio ambiente. 

SEDUR/ 
HABITAÇÃO/  
MEIO AMBIENTE/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

PMTF 

21. Tributação/Arrecadação 
s/ alterações físicas 
(abertura e 
pavimentação de vias e 
Logradouros, 

SEDUR/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

PMTF 
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construções, 
demolições, acréscimos 
e outros). 

22. Medição de obras 
públicas executadas por 
terceiros, opinando 
sobre a regularidade 
das respectivas faturas. 

SEDUR/ 
HABITAÇÃO/ SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

PMTF 

23. Expedição de alvará de 
construção, reforma e 
demolição. 

SEDUR/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

PMTF 

24. Fiscalização de 
construção civil de 
qualquer natureza, 
conforme legislação 
urbanística e orientação 
da regularização de 
construções. 

SEDUR/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

PMTF 

25. Recomposição e 
conservação do 
pavimento e passeios 
públicos com 
patrolamentos das vias 
e logradouros públicos. 
(Desobstruir valas, 
valetas, bueiros, bocas-
de-lobo e galerias 
pluviais). 

SEDUR/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

PMTF 

26. Construção, 
recuperação e 
conservação de 
estradas vicinais 
municipais. 

MinTRANSPORTES/ 
SEDUR/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

MC/ 
SEDUR/ 
CEF/ 
PMTF 

27. Administração dos 
cemitérios da Sede e 
distritos, conservação, 
limpeza; manutenção 
da ordem destes 
recintos; expedição dos 
processos de licença 
perpétua, atualização 
dos registros dos 
mortos, exumações, 
inumações, 
trasladações, 
observada a legislação 
própria. 

SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

PMTF 

28. Conservação de 
Prédios públicos, 
implantação de áreas 
verdes (arborização) 

SEINFRA\PMTF 
SEPLAN\SEIN
FRA\PMTF 

PMTF 
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construções em 
terrenos baldios. 

29. Implantação e 
reestruturação de 
ciclovias: programa 
pedala Teixeira, dispor 
de um sistema de 
transportes eficiente, 
tecnicamente viável e 
centrado na articulação 
modal, fazendo parte 
integrante da 
modernização das 
acessibilidades na 
região. 

MC/ 
SEDUR/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

MC/ 
SEDUR/  
CEF/ 
PMTF 

30. Criação de um plano de 
gestão da malha viária. 
Juntamente com a Sec. 
Segurança criar centro 
de controle operacional 
do trânsito. 

MC/ 
SEDUR/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEGURANÇA/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

PMTF 

31. Fomentação, 
Implantação e/ou 
melhoramento da coleta 
seletiva de resíduos: 
limpeza pública. 

MC/ SEDUR/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFR/ 
PMTF 

MC/ 
PMTF 

32. Passarelas em pontos 
estratégicos da cidade. 

MC/ 
SEDUR/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

PMTF 

33. Planejamento, a longo 
prazo, do trânsito. 

MC/ 
SEDUR/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

PMTF 

34. Alternativas para o 
transporte coletivo, 
melhoramento do 
transporte coletivo: 
rever contrato viação 
implantação de zonas 
para estacionamentos. 

MC/ 
SEDUR/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

MC/  
SEDUR/ 
PMTF 

35. Capacitação de 
servidores(as) com 
cursos específicos da 
área. 

MC/ SEDUR/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SETRE/ 
PMTF 
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3. DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO 

 

3.1 - AGRICULTURA 

 

3.1.1 – Introdução 

O município de Teixeira de Freitas possui aproximadamente 700 

estabelecimentos agropecuários numa área de cerca de 75.000 hectares. Dessa área, 

cerca de 15% estão inseridas na Agricultura familiar e 85% da área cultivada 

destinadas a grandes proprietários. A produção agropecuária do Município é 

caracterizada por um forte viés de diversificação cultural, em que ocorre a produção 

da pecuária bovina considerada como uma das maiores bacias leiteiras e zona de 

gado de corte, bem como um forte desempenho na produção de alimentos 

provenientes das áreas ocupadas com culturas permanentes e temporárias, além da 

silvicultura. O Programa de Governo Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos 

Nossos Sonhos contempla os dois principais segmentos da economia agropecuária 

do Município que são a Agricultura Familiar e o Agronegócio.  

Desde a década de 70, verifica-se a expansão da área plantada 

com silvicultura (eucalipto) no território, levando a uma significativa redução da área 

cultivada com alimentos pelos agricultores familiares. Esse paradoxo gera expressiva 

migração da população rural para os centros urbanos no território, principalmente, 

para a cidade de Teixeira de Freitas. As ações do Programa de Governo 

Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos incluem o fortalecimento 

do conceito “Cidades Criativas Empreendedoras e Sustentáveis”. Para incluir Teixeira 

de Freitas nesse conceito é necessário que o Município participe da produção de 

alimentos para consumo interno, bem como, se possível, geração de excedentes para 
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outros mercados consumidores, além de gerar produção para a alimentação da 

agroindústria. 

Assim, compreendemos que a Agricultura Familiar, além de 

contribuir para o crescimento econômico, desempenha um papel estratégico: o de 

contribuir para uma transição socialmente equilibrada entre uma economia de base 

urbana e industrial e uma economia de base rural.  

Em Teixeira de Freitas, os desequilíbrios socioeconômicos 

decorrentes da pecuária extensiva e da ampliação da área da silvicultura, associados 

às estratégias de modernização e industrialização adotadas, principalmente, pelo 

setor da celulose para a produção do papel, levaram a quadro de pobreza e de 

desigualdade que refletem o fracasso das estratégias urbanas de desenvolvimento 

rural revelado pela persistência e pelo aumento da pobreza rural e pelo rápido 

aumento da pobreza urbana. Sanear essas condições é compromisso de inclusão 

sócio econômica, expresso nas Ações do Programa Reconstruindo a Teixeira de 

Freitas dos Nossos Sonhos. 

Este Programa de Governo procura contemplar, dentro do Eixo 

Setorial da Agricultura, o agronegócio e a agricultura familiar como elementos básicos 

deste planejamento. A concepção de desenvolvimento sustentável e integrado foi o 

lema norteador da construção de todos os Eixos expostos neste trabalho. Assim, o 

Setor da Agricultura inserido como um dos Eixos Temáticos do Desenvolvimento 

Econômico, também acompanhando os modelos de cidades sustentáveis, 

empreendedoras e criativas, propõe por meio da produção de alimentos de origem 

animal e vegetal, produzidos no próprio Município, a garantia da segurança alimentar 

e nutricional para sua população. Percebemos que nas informações colhidas durante 

o processo de trabalho desta equipe, existe a necessidade imediata do aumento da 

área plantada com os produtos que vão para mesa da população, mediante produção 

advinda da agricultura familiar. Sendo assim, perpassa pelos nossos objetivos apoiar 



                                                                                                                         
 

                                                                                        PROGRAMA DE GOVERNO      
        

 

RECONSTRUINDO A TEIXEIRA DE FREITAS DOS NOSSOS SONHOS. 
 

PT, PSD, MDB, PV 
 

Página 82 de 130 
 

a produção da agricultura familiar e dos projetos da Reforma Agrária, fortalecendo as 

articulações para a comercialização da produção rural do Município, tendo em vista o 

abastecimento alimentar da população e, também, as aquisições institucionais para a 

alimentação escolar por meio de gestão direta do governo municipal, bem como 

implantar uma estratégia de agroindustrialização, atraindo empresas processadoras 

de produtos de origem agrícola para a cidade, fortalecendo a agricultura familiar local 

e regional com o objetivo de elevar a produção e a renda destes pequenos produtores, 

levando em consideração também os produtos de médios e grandes agricultores e 

pecuaristas.   

A cidade para ser autossustentável tem que produzir a sua própria 

alimentação. Entendendo assim, torna-se imprescindível produzir tudo o que é viável 

economicamente, (respeitando o meio ambiente), que a cidade necessita para se 

alimentar. Partindo desta premissa, o município de Teixeira de Freitas ainda dispõe 

de área para o plantio de hortaliças, fruticultura, feijão, milho, mandioca e outros 

produtos agropastoris, que compõem o cardápio do povo brasileiro, tendo como 

assertiva as condições edafoclimáticas propícias para estes cultivos.  

Assim, é indispensável promover a capacitação de novas 

tecnologias para a produção agrícola dando ênfase aos cultivos alimentares 

diversificados e com baixo impacto ambiental, valorizando as atividades 

agropecuárias dos(as) pequenos(as) agricultores(as) nas leis e normas municipais de 

uso e ocupação do solo, visando garantir oferta de empregos, ao abastecimento 

alimentar local e regional, bem como frear a especulação imobiliária desordenada nas 

zonas rurais. Mister se faz, estabelecer limites à implantação de monoculturas, que 

possam ocupar as áreas destinadas à produção diversificada de alimentos ou de 

monoculturas predatórias aos recursos naturais e ao meio ambiente, que, além de 

promoverem o desemprego, são responsáveis pelo trabalho precário e pelo êxodo 

rural. 
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Além do que está acima exposto é muito importante reservar áreas 

urbanas e peri-urbanas ociosas para a prática da Agricultura Urbana, com a produção 

de alimentos, mudas de espécies florestais e medicinais, garantindo renda para 

população em risco social. É condição indispensável para realização desta tarefa: 

capacitar o Município para a realização de parcerias e convênios com órgãos da 

administração pública federal e estadual para receber os benefícios dos programas 

voltados ao fomento da produção agropecuária, ao desenvolvimento da agricultura 

familiar e ao abastecimento alimentar e nutricional. Apoiar os programas de Reforma 

Agrária com a preservação dos recursos naturais do meio ambiente, criando 

mecanismos para apoiar a fiscalização do cumprimento da função social da 

propriedade rural, faz parte dos princípios acima expostos, bem como as ações 

propostas pelo Plano de Governo (gestão 2021 – 2024) do Programa de Governo 

Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos.  

 

3.1.2 – Objetivo Geral 

Dinamizar a agropecuária do município de Teixeira de Freitas por 

meio da qualificação dos(as) produtores(as) e da agregação de valor à produção do 

campo, promovendo o desenvolvimento Socioeconômico Integrado Sustentável da 

população rural. 

 

3.1.3– Objetivos Específicos 

• Promover o aumento da área produtiva destinada à agricultura familiar, visando 

ao aumento da produção e da produtividade do setor agropecuário de Teixeira 

de Freitas e, consequentemente, o aumento da renda per capita familiar. 
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• Capacitar jovens da área rural em tecnologias de manejo agropastoril e 

beneficiamento da produção, por meio da institucionalização dos grupos em 

cooperativas e associações rurais, visando à melhoria da qualidade de vida dos 

mesmos; 

• Articular uma rede multi-institucional nos três níveis de governo para contribuir 

com o programa de assistência técnica municipal visando ao atendimento das 

famílias de agricultores, por meio do empreendedorismo cooperativista e da 

economia solidária em nível local e territorial; 

• Dinamizar a produção agropecuária de todos(as) os(as) produtores(as) rurais, 

por meio do fortalecimento da organização socioprodutiva e da implementação 

das tecnologias de produção, beneficiamento, agroindustrialização e 

comercialização dos produtos da agricultura familiar e do agronegócio, criando 

um vinculo identitário de origem para consolidação da marca “Produto de 

Teixeira”, agregando valor a produção agropecuária do município de Teixeira 

de Freitas; 

• Ampliação e conservação de estradas vicinais, a fim de auxiliar a produção e 

seu respectivo escoamento, notadamente para a agricultura familiar; 

• Auxiliar as associações rurais existentes e fomentar a criação de novas 

organizações, para que se possa formalizar novos convênios com os órgãos 

estaduais e federais com o intuito de contribuir com a diversificação da 

produção agropecuária, formalizando convênios com universidade e instituto 

federal para a produção de conhecimentos técnicos e científicos aplicados a 

produção agropecuária. 

 

3.1.4– Ações para Agricultura 
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DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES Parcerias Execução Fonte/ 
recurso 

1. Auxiliar na modernização da 
rede de assistência técnica para a 
agricultura familiar e pequenos(as) 
agricultores(as).  

Bahiater/ 
Universidades e 
Instituto Federal 
e entidades da 
sociedade civil 

Secretaria 
Municipal de 
Agricultura 
(SEMA) 

Ministério da 
Agricultura/ 
Secretaria 
Estadual de 
Desenvolvimento 
Agrário 

2. Organização da patrulha moto 
mecanizada para atendimento à 
agricultura familiar. 

Ministério da 
Agricultura/  
SDR/ 
CAR 

 SEMA 

Ministério da 
Agricultura/  
SDR/ 
CAR 

3. Construção de um viveiro de 
mudas frutíferas e essência nativa 
florestal. 

SDRI/ 
CAR 

SEMA SDRI/ 
CAR 

4. Implantação de agroindústrias 
voltadas para beneficiar a 
produção rural local. 

SDR/ 
CAR 

SEMA 
BNDES/ 
DESEMBAHIA/ 
BNB 

5. Revitalização do PAA/ CONAB.  

Ministério da 
Agricultura/ 
CONAB 

SEMA CONAB 

6. Construção de um Centro de 
Economia Solidária e da 
Agricultura Familiar. 

Ministério da 
Agricultura/  
SDR 

SEMA 
Ministério da 
Agricultura/  
SDR 

7. Implantação da estação de 
piscicultura para produção de 
alevinos. 

Ministério da 
Agricultura/ 
BAHIA PESCA 

SEMA 
Ministério da 
Agricultura/  
BAHIA PESCA 

8. Implantação do Farmácia Viva 
SDR/ 
CAR 

SEMA 
SDR/ 
CAR/ 
PMTF 

9. Fórum de debate municipal para 
zoneamento agrícola e 
georefereciamento.  

SEPLAN/ 
SEMA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEMA/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
SEMA/  
PMTF 

10. Festa anual da melancia. 

SDR/ 
CAR/ 
SEMA/ 
PMTF 

SEMA 
SDR/ 
CAR/ 
PMTF 

11. Feira Anual da Agricultura 
Familiar. 

SDR/ 
CAR/ 
PMTF 

SEMA 
SDR/ 
CAR/ 
PMTF 

12. Realização de Feira Anual de 
Pecuária de Corte e Leite. 

CEPLAC/ 
SDR/ 
SEAGRI/ 
COOPERATIVA/ 
PMTF 

SEMA/ 
SEAGRI/ 
CEPLAC/ 
SDR/ 
COOPERATIVA 

SEAGRI/ 
SDR/ 
COOPERATIVA/ 
BNB/  
BANCO DO 
BRASIL/ SICOOB/ 
DESEMBAHIA 
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13. Revitalização da Exposição 
Agropecuária. 

CEPLAC/ 
SEAGRI/  
SDR/ 
PMTF 

SEMA/ 
SEAGRI/ 
CEPLAC/ 
SDR/ 
COOPERATIVAS 

SEAGRI/ 
SDR/ 
COOPERATIVAS/ 
BNB/  
BANCO DO 
BRASIL/  
SICOOB 

14. Ampliação da Rede de 
Assistência Técnica voltada para 
entidades sociais, que trabalham 
com organização socioprodutiva 
do setor agropecuário e 
Agricultura Familiar. 

CEPLAC/ 
SDR/ 
SEAGRI/ 
PMTF 

SEMA/ 
SEAGRI/ 
 CEPLAC/ 
SDR/ 
COOPERATIVA 

CEPLAC/ 
SDR/  
SEAGRI/ 
PMTF 

15. Construção de um Mercado do 
Produtor. 

MINISTERIO DA 
AGRICULTURA/ 
 SDR/ 
CAR/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

SEINFRA/ 
SEMA 

MINISTERIO DA 
AGRICULTURA/ 
SDR/ CAR/ 
SEINFRA/  
PMTF 

16. Projeto de recomposição e 
revitalização das nascentes dos 
córregos da mata ciliar. 

MINISTERIO DO 
MEIO 
AMBIENTE/ 
SEAGRI/  
SDR/ 
CEPLAC 

SEMA/ 
ENTIDADES DA 
SOCIEDADE 
CIVIL/ 
PMTF  

MINISTERIO DO. 
MEIO AMBIENTE/ 
SEAGRI/  
CEPLAC/ 
PMTF 

17. Regularização Fundiária Rural. 

INCRA/ 
SDR/ 
CDA/  
SEAGRI/ 
PMTF 

SEMA/ 
INCRA/ 
CDA/ 
SEAGRI/ 
PMTF 

INCRA/ 
SDR/ 
CDA/ 
SEAGRI 

18. Implantação de sistemas 
simplificados de abastecimento de 
água. 

SEDUR/ 
CAR/ 
 CERB 

SEINFRA/ 
 PMTF/ 
SEAGRI 

AGUA PARA 
TODOS/ 
CERB/ 
 CAR/ 
PMTF 

19. Implantação de postos de 
saúde da família na Zona Rural. 

MS/ 
SESAB/ 
SEC. 
MUNICIPAL 
SAÚDE 

SEINFRA/ 
SEC. 
MUNICIPAL 
SAÚDE 

SUS/ 
PMTF 

20. Comunicação Rural. 

Rádio local/ 
PMTF/ 
SEBRAE/ 
CEPLAC 

Rádio local/ 
PMTF/ 
SEBRAE/ 
CEPLAC 

Rádio local/ 
PMTF/ 
SEBRAE/ 
CEPLAC 

21. Apoio e participação na 
Conferência Territorial da 
Agricultura Familiar. 

MINISTERIO DA 
AGRICULTURA/ 
 SDR/ 
SUAF/ 
CAR/ 
 SEAGRI/ 
PMTF 

SEMA/ 
PMTF 

MINISTERIO DA 
AGRICULTURA/ 
 SDR/ 
SUAF/ 
CAR/ 
 SEAGRI/ 
PMTF 
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22. Criação do Conselho Municipal 
de Agricultura Familiar. 

SDR/ 
SUAF/  
SEAGRI/ 
PMTF 

SEAGRI/ 
PMTF 

SDR/ 
SUAF/  
SEAGRI/ 
PMTF 

 

3.2– COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS 

 

3.2.1. Introdução 

Foi no início da década de 50, que chegaram os primeiros 

habitantes no local onde, mais tarde, seria Teixeira de Freitas. Inicialmente, a cidade 

recebeu o nome de "Arrepiado" e, depois, o nome de São José de Itanhém. Somente 

em 1957 é que passou a chamar-se Teixeira de Freitas. O Município se emancipou 

em 09 de maio de 1985, por meio da Lei nº 4.452 e se instalou em 1º de janeiro de 

1986. O território do Município foi construído com a fusão de áreas de terra dos 

municípios de Alcobaça e de Caravelas, uma vez que o Povoado se localizava em 

áreas desses municípios e possuía uma área de 1.165,522km².  

Desde a instalação dos(as) primeiros(as) moradores(as), a 

comunidade já demonstrava a sua vocação fácil para o comércio. Aproveitando da 

sua localização privilegiada, por onde trafegavam caminhoneiros, motoristas de 

transportes coletivos, visitantes, mercadores, extrativistas e madeireiros, confluindo 

para o mesmo local possuidor de uma logística extraordinária. Assim, a economia 

local, dinamicamente, foi concentrando um grande número de estabelecimentos 

comerciais e serviços diversos na área de hospedaria, restaurantes, bares e armazéns 

de secos e molhados. Em seguida, foram sendo instalados, os serviços nas áreas de 

saúde e educação. Atualmente, a cidade continua apresentando desenvolvimento 

com características de sustentabilidade e integração com diversos setores, que 

executam atividades financeiras, sendo, por isso, um espaço promissor com fortes 

tendências de crescimento econômico, principalmente, no setor de comércio e 
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serviço. A economia é o ponto positivo do Município, especialmente, em função do 

crescimento do setor terciário. Aliado a isso, a localização de Teixeira de Freitas, que 

está à margem da BR 101, facilita o acesso das pessoas. O ponto negativo é a baixa 

capacidade de sua infraestrutura. 

      O setor de comércio e de serviços possui sua dinâmica própria, 

com experiência de algumas décadas deste setor em que se observa uma das 

maiores potencialidades no âmbito do desenvolvimento econômico em nível 

municipal. Para o setor industrial, o polo moveleiro, ainda tem espaço para ser 

ampliado, aproveitando a matéria-prima do eucalipto gerado na região, fabricando 

móveis ecologicamente corretos. Os dois polos industriais são iniciativas de indução 

para o avanço da indústria local, devendo, a próxima gestão, incentivar as 

agroindústrias, que possam utilizar as matérias-primas geradas no Município e na 

região, como a produção de sucos, do aproveitamento integral dos produtos do coco, 

da fécula de mandioca, da carne e do couro e outras de potencial local e da região. 

Tais indústrias possuem como características principais a garantia da comercialização 

dos produtos da agricultura familiar e de pequenas propriedades, a ampliação da 

produção agrícola local e regional, e, principalmente, a geração de trabalho e renda 

no campo e na cidade, elevando o padrão de vida da população rural e urbana. 

O comércio em Teixeira de Freitas é, de longe, o principal 

empregador de mão de obra. Somado aos serviços, verifica-se que o setor terciário é 

uma tendência de liderança de longo prazo, como todos os grandes centros urbanos 

do Brasil. Entretanto, sabe-se que o Setor Industrial é o maior indutor do 

desenvolvimento econômico, notadamente, quando este setor utiliza matérias-primas 

locais e/ou regionais e, para o caso da Agroindústria, a agricultura (Setor Primário), 

recebe um grande impulso na sua dinâmica de produção e de manutenção da sua 

população rural. 
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A partir destas premissas, o Programa de Governo Reconstruindo 

a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos recomenda um completo diagnóstico da 

economia de Teixeira de Freitas, podendo ser ampliado a nível regional, para que se 

possa ter um conhecimento da produção total dos três setores econômicos (primário, 

secundário e terciário) para que a administração possa planejar as suas intervenções 

no desenvolvimento econômico do Município de forma articulada com a iniciativa 

privada e dos poderes públicos estadual e federal, garantindo a maximização e a 

eficiência dos recursos financeiros, objetivando a geração de trabalho e renda da 

população, com reflexos no seu desenvolvimento social, contribuindo com a 

eliminação da pobreza local. 

.  

3.2.2– Objetivo Geral  

Formular políticas de apoio ao comércio, à indústria e aos serviços 

para o município de Teixeira de Freitas, incentivando a propriedade intelectual, as 

atividades de registro do comércio, a transferência de tecnologia, a normalização, a 

qualidade industrial, a aplicação dos mecanismos de defesa comercial e a 

participação destes setores no comércio exterior.  

 

3.2.3– Objetivos Específicos 

• Formular e executar políticas de desenvolvimento econômico de apoio à 

indústria, ao comércio e aos serviços no município de Teixeira de Freitas, com 

o intuito de alavancar o desenvolvimento social; 

• Promover o desenvolvimento da indústria, do comércio, dos serviços no 

município de Teixeira de Freitas, utilizando, para isso, todas as medidas 

pertinentes, por meio de seus órgãos da administração direta e indireta; 
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• Incentivar as exportações dos produtos do município de Teixeira de Freitas e 

apoiar os serviços do registro do comércio, em obediência à Legislação 

Estadual, Federal pertinente; 

• Coordenar estudos e ações voltadas para a elevação do grau de produtividade, 

competitividade e qualidade dos bens e serviços produzidos e comercializados, 

contando com a parceria de órgãos do planejamento do Estado; 

• Fomentar e coordenar a elaboração de pesquisas, planos, programas e 

projetos voltadas para a assistência técnica e outros atendimentos das 

necessidades da indústria, comércio e serviços local. 

 

3.2.4 – Ações para Comércio, Indústria e Serviços 

 

DISCRIMINAÇÃO DAS 
AÇÕES 

Parcerias Execução 
Fonte/ 
recurso 

1. Apoio à ampliação do 
parque industrial de Teixeira 
de Freitas por meio da 
implantação de novas 
indústrias. 

MINISTERIO DA 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO/ 
FIEB/  
GOVERNO DO 
ESTADO 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
INDÚSTRA E 
COMERCIO 
(SMIC)/ 
PMTF 

MINISTERIO DA 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO/ 
FIEB/  
GOVERNO DO 
ESTADO/ 
BNB/  
BANCO DO 
BRASIL/ 
BNDES 

2. Apoio Institucional às redes: 
nacional e internacional de 
cooperação no âmbito do 
MERCOSUL. 

MINISTERIO DA 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO/ 
FIEB/  
GOVERNO DO 
ESTADO 

SMIC/ 
PMTF 

MINISTERIO DA 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO/ 
FIEB/  
GOVERNO DO 
ESTADO/ 
BNB/  
BANCO DO 
BRASIL/ 
BNDES 

3. Projeto “Incubadora de 
Cooperativas e outros 
Empreendimentos 
Econômicos Solidários”. 

SEBRAE/ 
SETRE/ 
SEDES/ 
PMTF 

SMIC/ 
SEBRAE/  
SETRE/  
SDR/ 

SEBRAE/ 
SETRE/ 
SDR/ 
SESI/ 
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SESI/ 
SENAC/ 
PMTF 

SENAC/ 
PMTF 

4. Ampliação dos serviços do 
Banco do Povo Regional.   

BNDES/ 
DESEMBAHIA/ 
SICOOB/  
SEPLAN/ 
PMTF 

BNDES/ 
DESEMBAHIA/ 
SICOOB/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

BNDES/ 
DESEMBAHIA/ 
SICOOB/ 
SEFAZ/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

5. Implantação do Portal de 
Negócios Solidários.  

BNDES/ 
DESEMBAHIA/ 
SICOOB/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

SMIC/ 
BNDES/ 
DESEMBAHIA/ 
SICOOB/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

BNDES/ 
DESEMBAHIA/ 
SICOOB/ 
SEFAZ/ 
 SICOOB/ 
BNB/ 
SEPLAN 
PMTF 

6. Implantação do Sistema 
público de emprego, trabalho e 
renda. 

BNDES/ 
SETRE/ 
DESEMBAHIA/ 
SICOOB/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

SMIC/ 
BNDES/ 
DESEMBAHIA/ 
SICOOB/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

BNDES/ 
DESEMBAHIA/ 
SICOOB/ 
SEFAZ/ 
SUCOM/ 
IBAMETRO/ 
SEBRAE/ 
JUCEB/ 
SAF/ 
CDL/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

7. Apoio ao Conselho 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico. 

BNDES/ 
DESEMBAHIA/ 
SICOOB/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

SMIC/ 
DESEMBAHIA/ 
SICOOB/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

BNDES/ 
DESEMBAHIA/ 
SICOOB/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

8. Feira do Empreendedor e 
de Negócios. 

BNDES/ 
SICM/ 
DESEMBAHIA/ 
BNB/ 
BANCO DO BRASIL/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

SMIC/ 
BNDES/ 
DESEMBAHIA/ 
SICOOB/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

BNDES/ 
DESEMBAHIA/ 
SICOOB/ 
BNB/  
BANCO DO 
BRASIL/ 
 SEFAZ/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

9. Fórum Municipal de 
Economia Solidária. 

BNDES/ 
BNB/  
SETRE/ 
DESEMBAHIA/ 
 SICOOB/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

SMIC/ 
BNDES/ 
DESEMBAHIA/ 
BNB/  
SICOOB/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

BNDES/ 
SETRE/ 
DESEMBAHIA/ 
SICOOB/ 
SEFAZ/ 
SEPLAN/ 
PMTF 
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10. Estruturação do comércio 
informal de ambulantes. 

BNDES/ 
DESEMBAHIA/ 
SICOOB/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

SMIC/ 
BNDES/ 
DESEMBAHIA/ 
SICOOB/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

BNDES/ 
DESEMBAHIA/ 
SICOOB/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

11. Implantação de 
agroindústrias voltadas para 
beneficiar a produção rural 
local. 

BNDES/ 
BNB/ 
BANCO DO BRASL/ 
CAR/ 
 SUAF/ 
SEAGRI 

SMIC/ 
SEPLAN 
PMTF 

BNDES/ 
BNB/ 
BANCO DO 
BRASIL/ 
SDR/  
CAR/ 
AGENTES 
FINANCEIROS/ 
SETRE/ 
CAR 

12. Construção do Centro 
Comercial de Economia 
solidária e da Agricultura 
Familiar. 

MINISTERIO DA 
AGRICULTURA/ 
SDR/ 
CAR/ 
SUAF/  
SEAGRI/ 
SETRE/ 

SMIC/ 

SEC. MUNICIPAL 
DE AGRICULTURA 

MINISTERIO DA 
AGRICULTURA/ 
SDR/ 
CAR/ 
SUAF/ 
SEAGRI/ 
SETRE 

13. Apoio à Construção do 
Shopping Center BR 101. 

BNDES\SETRE/SUA
F/SEAGRI/SDR/CAR 

SMIC/SEC DE 
AGRICULTURA 

BNDES\SETRE/SU
AF/SEAGRI/SDR/C
AR 

14. Criação do vínculo 
identitário de origem para 
consolidação da marca 
“Produto de Teixeira”. 

SEBRAE/ 
SENAC/ 
SDR/ 
CAR/ 
SUAF/ 
COOPERATIVAS 

SMIC/ 

SEC DE 
AGRICULTURA 

SEBRAE/ 
SENAC/ 
SDR/ 
CAR/ 
SUAF/ 
COOPERATIVAS 

15. Criação do Calendário 
comemorativo de Turismo de 
Negócios (Dia dos namorados, 
Mães, Natal e outras datas). 

SEBRAE/ 
SENAC/ 
CDL/  
SINCOMERCIO/  
ASSOC. 
COMERCIAL/  
SETRE/ 
DESEMBAHIA/  
COOPERATIVAS 

SMIC/ 
SEBRAE/  
CDL/ 
SINCOMERCIO 

SEBRAE/ 
SENAC/ 
CDL/  
SINCOMERCIO/ 
 ASSOC. 
COMERCIAL/  
SETRE/ 
DESEMBAHIA/  
COOPERATIVAS 

16. Realização de obras de 
planejamento urbanístico 
(acessibilidade/mobilidade) na 
área comercial. 
 

MINISTERIO DAS 
CIDADES/ 
SEDUR 

SMIC/ 
SEINFRA/ 
PMTF 

MINISTERIO DAS 
CIDADES/ 
SEDUR 

17. Apoio à implantação de um 
porto seco. 

MINISTERIO DA 
INDÚSTRIA E 
COMERCIO/ 
PPP 

SEINFRA/ 
PMTF/ 
PPP 

MINISTERIO DA 
INDÚSTRIA E 
COMERCIO/ 
PPP 
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18. Implantação de Vigilância 
eletrônica, câmeras integradas 
com o setor de segurança 
pública. 

SSP/ 
PMTF/ 
CDL/ 
 ASS. COMERCIAL/ 
PPP 

SSP/ 
SEPLAN/ 
CDL/  
ASS. COMERCIAL 

MINISTERIO DA 
JUSTIÇA/  
SSP/ 
PPP 

19. Implantação do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento 
Socioeconômico. 

SEBRAE/ 
SENAC/ 
CDL/ 
ASS. COMERCIAL/ 
SETUR/ 
 COOPERATIVAS 

SMIC PMTF 

20. Apoio e participação na 
Conferência Municipal de 
Desenvolvimento 
Socioeconômico. 

SEBRAE/ 
SENAC/ 
DESEMBAHIA/ 
CDL/ 
 ASS. COMERCIAL/  
BNB/ 
BANCO DO BRASIL/ 
COOPERATIVAS 

SMIC/ 
SEBRAE/ 
SEC MUNICIPAL 
DE AGRICULTURA 

SEBRAE/ 
SENAC/ 
DESEMBAHIA/ 
CDL/ 
ASS. COMERCIAL/  
BNB/ 
BANCO DO 
BRASIL/ 
 COOPERATIVAS 

 

 

3.3– CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

3.3.1 Introdução 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) foi criado 

pelo Decreto 91.146, em 15 de março de 1985, concretizando o compromisso do 

presidente Tancredo Neves com a comunidade científica nacional. Tem como 

competências as seguintes áreas: política nacional de pesquisa científica, tecnológica 

e inovação; planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da 

ciência e tecnologia; política de desenvolvimento de informática e automação; política 

nacional de biossegurança; política espacial; política nuclear e controle da exportação 

de bens e serviços sensíveis. 
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O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) coordena a execução 

dos programas e ações, que consolidam a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, e lidera um conjunto de instituições de fomento e execução de pesquisa. O 

MCT desenvolve pesquisas e estudos que se traduzem em geração de conhecimento, 

novas tecnologias e na criação de produtos, processos, gestão e patentes nacionais. 

A área de ciência e tecnologia nem sempre teve uma pasta 

ministerial que concentrasse e conduzisse as ações do Sistema Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, instituído em 1975 e sob a 

responsabilidade do Ministério do Planejamento. Nessa época, o órgão responsável 

pela coordenação do Sistema era o, então, Conselho Nacional de Pesquisa, hoje 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – que conservou a 

sigla CNPq. 

Pode-se dizer que o movimento para a criação do Ministério teve 

início na década de 70 e completado na década seguinte. Nesse sentido, vale registrar 

uma das primeiras tentativas de integrar as ações nacionais de C&T. Foi quando o 

Ministério do Planejamento criou um programa nacional com a participação das quatro 

principais agências de fomento – CNPq, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e Secretaria 

de Tecnologia Industrial.  

Assim, surgiu o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (PADCT), com o objetivo de testar metodologias de planejamento, 

avaliação e execução de projetos. Assessores(as) de planejamento e avaliação 

experimentavam formas de integrar as ações comuns entre as quatro agências.  

Começava a nascer a ideia da criação de um ministério que se 

ocupasse especificamente das ações de C&T. Políticos, dentre eles Renato Archer, e 

membros da comunidade científica se mobilizaram e encaminharam a proposta ao 

primeiro governo da Nova República. O grupo teve a reivindicação acatada pelo 
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presidente eleito Tancredo Neves. Na sequência dos fatos políticos, o presidente José 

Sarney honrou o compromisso assumido por Tancredo, criou o ministério e nomeou 

Renato Archer como ministro, em 1985. Uma de suas primeiras ações foi implementar 

a experiência bem sucedida do PADCT.  

A administração de Archer foi sucedida, em curtos períodos, por 

quatro administrações conduzidas por ministros da área antes de ocorrer a fusão do 

Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio, em janeiro de 1989. Em março do mesmo ano, uma medida provisória 

dividiu as duas pastas e o que era ministério passou a ser a Secretaria Especial da 

Ciência e Tecnologia, órgão central do Governo Federal para assuntos da área.  

Ainda em 1989, o Ministério da Ciência e Tecnologia foi recriado 

por outra medida provisória e, em 1990, o presidente Fernando Collor o extinguiu mais 

uma vez e implantou a Secretaria da Ciência e Tecnologia, ligada à Presidência da 

República. Nessa época, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e o 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) passaram a integrar a estrutura da 

nova secretaria. Em 1992, o presidente Itamar Franco editou nova medida provisória 

que voltou a criar o ministério, que permanece como pasta da área até hoje. 

Todo esse histórico serve para nos lembrar a dificuldade que o país 

teve em administrar a ciência, tecnologia e inovação, demonstrando sua fragilidade 

no desenvolvimento de tecnologias de ponta, tornando-se dependente de economias 

externas, dificultando o seu próprio desenvolvimento tecnológico. Este vai e vem do 

governo central influenciou, e ainda influencia, os Estados na definição das áreas 

tecnológicas próprias devido a falta de uma coordenação nacional e a própria falta de 

uma politica nacional de desenvolvimento tecnológico que venha a tornar o Brasil 

independente dos reveses da política mundial de tecnologia e desenvolvimento, 

tornando a nação cada vez mais dependente das economias centrais. 
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O Programa de Governo Reconstruindo a Teixeira de Freitas 

dos Nossos Sonhos, preocupado com o crescimento acelerado da sua população, 

principalmente com o aumento gradativo da juventude, por meio das ações voltadas 

para a inclusão socioprodutiva dos habitantes de Teixeira de Freitas, buscará 

transformar o setor da Ciência e Tecnologia em componentes estratégicos e 

inovadores do desenvolvimento econômico e social, para que seus benefícios sejam 

distribuídos de forma justa a toda a sociedade do Território do Extremo Sul da Bahia. 

O planejamento desta primeira etapa de trabalho visa promover a 

sensibilização dos agentes econômicos como empresários(as) e 

empreendedores(as), em nível territorial e nacional, para dinamizar uma articulação 

social que seja traduzida em Parcerias Públicas e Privadas (PPP), tendo como meta 

a criação de uma infraestrutura física, logística, organizacional e de comunicação, por 

meio de uma rede de alto desempenho localizada, com irradiação voltada para os 13 

municípios do Território da Costa das Baleias e, além, aproveitando os conhecimentos 

de instituições de ensino superior voltados para as áreas de ciência e tecnologia e 

inovação, podendo atrair profissionais de outras regiões, a fim de dinamizar os 

conhecimentos e sua aplicação no desenvolvimento local e regional, no 

desenvolvimento de novos produtos e serviços, inclusive, para exportação para outras 

regiões do estado e do país, quiçá, também para outros países. Estas ações poderão 

ser financiadas por meio de recursos dos orçamentos estadual e nacional, além de 

verbas de emendas parlamentares e de bancada, do próprio Município e de parcerias 

privadas. 

 Esta atuação deverá ser presente junto às tecnologias de ponta, 

portadoras de futuro, e às tecnologias sociais, que proporcionam inclusão, a exemplo 

do Cidadania Digital (Programa de Inclusão Sociodigital do Estado da Bahia). Os 

novos rumos da CT&I serão guiados com foco na melhoria da qualidade de vida 

dos(as) teixeirenses. O trabalho da SECTI, em nível municipal, terá caráter 

transversal, contando com parcerias com outras entidades do Governo Estadual da 
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Bahia, Governo Federal e apoio do próprio Município, conjuntamente com o 

empresariado, universidades, centros de pesquisas e a sociedade civil organizada. A 

articulação de atores com importantes papéis para o desenvolvimento científico e 

tecnológico, bem como a ação direta de fomentar iniciativas inovadoras ou popularizar 

as ciências estarão entre as linhas de atuação do Programa de Governo 

Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos.  

O principal obstáculo a ser transposto na execução deste plano de 

Governo (2021/2024) será o de contribuir para um novo ritmo de desenvolvimento 

sustentável para o município de Teixeira de Freitas com olhos voltados para todo o 

Território do Extremo Sul da Bahia. Assim, a futura administração deverá ser marcada 

pela firme articulação com a comunidade científica, mas também pela participação da 

sociedade civil organizada para que os debates sobre a Ciência, Tecnologia e 

Inovação alcancem toda população local e territorial, principalmente, ao segmento da 

juventude, e chegando além das fronteiras do meio acadêmico e empresarial, 

atingindo também ao interior (zona rural) especificamente as camadas sociais 

consideradas de extrema pobreza. 

 

3.3.2– Objetivo Geral 

Criar as condições para implantação de um polo de suprimento 

tecnológico e científico por meio de investimentos estruturantes e qualificação de mão 

de obra especializada, garantindo oportunidade de emprego e renda para a juventude 

de Teixeira de Freitas.  

 

3.3.3– Objetivos Específicos 
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• Implantar um polo tecnológico e científico voltado para: automação industrial, 

comercial e agrícola, de ciclomotores, bicicletas, informática e computadores 

(hardware e software), fábrica de aerogeradores (energia eólica), produção de 

energia solar, usina de produção de biocombustível e biodigestores. 

• Criar programa de estímulo à inovação tecnológica e ao desenvolvimento 

científico em parceria com universidades púbicas e privadas, parque 

tecnológico de apoio a projetos inovadores voltados para as “Empresas 

Jovens”, especialmente, as pequenas e médias empresas coletivas voltadas 

para a juventude universitária, além das empresas privadas em funcionamento 

e as que estão ou serão implantadas em Teixeira de Freitas e região. 

• Criar as condições propícias, em conjunto com universidades, empresários(as) 

e sociedade civil organizada, a fim de atrair empresas de tecnologia em sintonia 

com os Governos Estadual e Federal, objetivando alavancar um parque 

tecnológico de ponta regional com sede em Teixeira de Freitas. 

 

 

3.3.4– Ações para Ciência, Tecnologia e Inovação 

 

DISCRIMINAÇÃO DAS 
AÇÕES 

Parcerias Execução 
Fonte/ 
recurso 

1. UAB – EAD (Adequação do 
conteúdo programático 
para as necessidades dos 
novos negócios) por meio 
da criação do Centro do 
Saber Tecnológico. 

MINISTERIO DA 
CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA/ 
MEC/ 
DESEMBAHIA 

Secretaria de 
Ciência e 
Tecnologia 

MINISTERIO DA 
CIENCIA E 
TECNOLOGIA/ 
BNDES/ 
DESENBAHIA/ 
MEC/ 
PMTF 

2. Projeto de pesquisa para 
exploração da matriz 
energética para atender as 
demandas dos novos 
negócios. 

SEBRAE/ 
UNEB/  
IFBA/ 
UFRB/ 
UFSB 

Secretaria de 
Ciência e 
Tecnologia 

MINISTERIO DA 
CIÊNCIA E 
TENOLOGIA/ 
BNDES/ 
DESENBAHIA/ 
PMTF 
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3. Implantação do polo 
tecnológico com fábrica de 
computadores (hardware e 
software). 

SEFAZ/ 
SEPLAN/  
MCTI/ 
 Iniciativa privada/ 
PMTF 

Iniciativa privada 

SEFAZ/ 
SEPLAN/ 
MCTI/ 
Iniciativa privada/ 
PMTF 

4. Incentivo à implantação de 
startups e software, 
inclusive para games. 

MCTI/ 
SECTI/  
Iniciativa privada 

Secretaria de 
Ciência e 
Tecnologia/ 
Iniciativa Privada 

MCTI/ 
SECTI/  
Iniciativa privada 

5. Implantação de usina de 
biocombustíveis. 

MINISTERIO DA 
AGRICULTURA/ 
SEAGRI/ 
CEPLAC 

Secretaria de 
Ciência e 
Tecnologia 

MINISTERIO DA 
AGRICULTURA/ 
SEAGRI/ 
PMTF 

6. Criação do Programa de 
Biodigestores com 
aproveitamento integral dos 
resíduos orgânicos. 

MINISTERIO DA 
AGRICULTURA/ 
SEAGRI/ 
CEPLAC/ 
COOPERATIVA DE 
CATADORES(AS)/ 
SDR 

Secretaria de 
Ciência e 
Tecnologia 

MINISTERIO DA 
AGRICULTURA/ 
SEAGRI/ 
CEPLAC/ 
COOPERATIVA 
DE 
CATADORES(AS)/ 
SDR 

7. Criação da incubadora de 
projetos tecnológicos. 

SEPLAN 
PMTF/ 
SECTI/ 
SEBRAE/ 
BNB 

Secretaria de 
Ciência e 
Tecnologia 

SEPLAN/ 
PMTF/ 
SECTI/ 
SEBRAE/ 
BNB 

8. Fábrica de ciclomotores. 
Iniciativa privada/ 
PMTF/  
SEFAZ 

Iniciativa privada 
Iniciativa privada/ 
PMTF/  
SEFAZ 

9. Fábrica de bicicletas. 
Iniciativa privada/ 
PMTF/  
SEFAZ 

Iniciativa privada 
Iniciativa privada/ 
PMTF/  
SEFAZ 

10.  Implantação de usina de 
reciclagem de resíduos 
sólidos do consumo. 

Cooperativa/ 
PMTF/  
SEFAZ/ 
Petrobras 

Cooperativa 

Cooperativa/ 
PMTF/  
SEFAZ/  
Petrobras 

11.  Criação de uma 
cooperativa de produção e 
serviço científico e 
tecnológico. 

SEPLAN/ 
PMTF/ 
SECT/ 
CAR/ 
SEDIR 
 

COOPROSCET/ 
SECT 

PMTF/  
SECT 

12.  Implantação do curso de 
qualificação em ciência e 
tecnologia de ponta em 
nível básico, técnico e 
superior. 

UNEB/ 
IFBA/ 
UFSB/  
PMTF 

SME/ 
UNEB/ 
IFBA/ 
UFSB/ 
PMTF 

UNEB/ 
IFBA/ 
UFSB/  
PMTF 

13.  Promover feiras de ciência 
e tecnologia.  

PPP/ 
SECT/ 
PMTF/  
IFBA/  

PPP/ 
SECT/ 
PMTF / 

PPP/ 
SECT/ 
PMTF/  
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UNIVERSIDADES/ 
Faculdades 
Particulares 

Faculdades 
Particulares/ 
UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS 

Faculdades 
Particulares/ 
UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS 

14.  Serviço orientação, 
acolhimento e 
encaminhamento dos 
estudantes para os 
programas de estagio em 
Centros de pesquisa no 
Brasil e exterior. 

CNPq/ 
MEC/ 
MCT 

SEMCT PMTF 

15.  Criação do Programa de 
Inclusão Digital. 

SECT/ 
SEFAZ/ 
SME 

SME/ 
SEMCT 

GF/ 
GE/ 
PMTF 

16.  Implantação do Programa 
CI-Brasil, desenvolvimento 
de microeletrônica. 

MCT SEMCT MCT 

17.  Criação do Centro de 
desenvolvimento de 
software. 

PPP/ 
SECT/ 
PMTF 

SEMCT 
MCT/ 
SECTI/ 
PMTF 

18.  Criação do Conselho de 
ciência e tecnologia e de 
inovações.  

MC&T/ 
SECT/ 
SEFAZ/ 
SME 

SEMCT 

MC&T/ 
SECT/ 
SEFAZ/ 
SME 

19.  Apoio e participação na 
Conferência de Ciência e 
Tecnologia e Inovação. 

MC&T/ 
SECT/ 
SEFAZ/ 
SME 

SEMCT 

MC&T/ 
SECT/ 
SEFAZ/ 
SME 
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4. DESENVOLVIMENTO CULTURAL E AMBIENTAL 

 
 

4.1. CULTURA 

 

4.1.1- Introdução 

Cultura (do latim colere, que significa cultivar) é um conceito de 

várias acepções, sendo a mais corrente a definição genérica formulada por Edward 

B. Tylor, segundo a qual cultura é “aquele todo complexo, que inclui o conhecimento, 

as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões 

adquiridos pelo homem como membro da sociedade”. 

Propor ações voltadas para o aumento da densidade, da 

abrangência, e da importância da cultura para a sociedade de Teixeira de Freitas 

significa criar e encaminhar as precondições e condições necessárias para a 

construção de um programa público de atividades culturais voltadas para o incentivo, 

a promoção e o pleno desenvolvimento das potencialidades mais elevadas e 

espirituais do homem no que toca a melhoria da qualidade da vida social em todos os 

seus aspectos. Nosso Programa de Governo Reconstruindo a Teixeira de Freitas 

dos Nossos Sonhos encaminha este Eixo Temático da Cultura como um programa 

de trabalho que necessita da contrapartida da convalidação social (aqui conclamada 

pelo poder publico) como forma de validar politicas públicas que atendam aos anseios, 

aos sonhos e às lutas por conquistas de uma geração que acalentou os valores da 

equidade e da democracia. 

A relevância da cultura para Teixeira de Freitas é tanta que, como 

depreendemos da definição acadêmica que inicia este texto que “cultura é aquele todo 
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complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e 

todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da 

sociedade”.  É este o encaminhamento conceitual e a concepção que orienta o esforço 

de estabelecer as diretrizes que serão traduzidas em indiscutível melhoria da 

qualidade de vida para toda a população teixeirense. E isto pelo viés da legitimação e 

do acatamento das atividades e tradições oriundas das camadas menos privilegiadas 

da nossa sociedade. Quando compreendemos que cultura é tudo o que o homem faz, 

percebemos que é então necessário estimular e enriquecer tudo de bom que o homem 

faz com seu trabalho. Neste contexto, entendemos que a cultura é a expressão dos 

seres humanos, sua capacidade de sobrevivência, respeitando o ambiente em que 

vive com seus semelhantes, os seus hábitos herdados de gerações que serão 

transmitidos aos que estão chegando, num processo infinito de aprendizagem 

enquanto o ser humano existir nesta casa planetária. 

 

4.1.2 – Objetivo Geral 

Conhecer, promover, provocar e apoiar, política e 

economicamente, as práticas de culturas produzidas em diferentes contextos e por 

diferentes sujeitos e grupos sociais. Para tanto, faz-se necessário pensar as práticas 

de culturas para além da cultura dita oficial - que insiste em sustentar a ideia da 

unidade cultural expressa nas escolas, nas artes, nas Leis, documentos e instituições 

autorizadas.  

 

4.1.3 – Objetivos Específicos  

• Criar o Plano de Cultura de acordo a lei orgânica da Bahia envolvendo todas 

as linguagens artísticas; 
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• Criar e organizar uma secretaria de Cultura, com autonomia, para atender as 

demandas culturais do Município com organograma, com diretorias que 

atendam todas as manifestações artísticas como cultura afro, indígena, cultura 

popular entre outras; 

• Garantir a manutenção do Fundo Municipal de Cultura, a partir de ações 

conjuntas entre o Município, o Estado e o setor privado; 

• Apoiar as ações do Conselho Municipal de Políticas Culturais do Município; 

• Criar editais para o fomento às diversas linguagens artísticas, culturas 

populares e identitárias da cidade;  

• Construir o Centro de Cultura do Município, com espaço para teatro, sala de 

cinema, estúdio, salas para workshop e oficinas, sala de cinema, galeria para 

exposições, espaço externo amplo, com espaço para montagem de circo, feiras 

e batalhas de rimas; 

• Criar feira permanente de Artesanato na praça, incentivando a economia 

criativa; 

• Reformar espaços ociosos no Município (sede e distritos) para incentivo e 

fomento à cultura, valorizando e destacando a Arte do povo para o povo; 

• Estruturar o Mercado Municipal para os fazeres culturais; 

• Assegurar a implantação e a implementação da acessibilidade para pessoas 

com deficiência e/ou mobilidade reduzida nos espaços culturais edificados, em 

cumprimento às legislações vigentes; 

• Valorizar as culturas identitárias: Afro, Cultura Indígena, Ciganas, LGBTQI+, 

com a efetivação de ações, que valorizem as culturas produzidas em contextos 
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populares por meio de mapeamento, pesquisas, apoios políticos e promoções 

artísticas e culturais; 

• Conservação dos patrimônios material e imaterial; 

• Criar um festival da cultura - Festa da cidade com todas as linguagens 

artísticas, valorizando o artista local; 

• Incentivar ações que contemplem o movimento Hip Hop fomentando e 

fortalecendo a semana do Hip Hop, assegurada por lei municipal, no mês de 

novembro; 

• Fortalecer da cultura nos bairros, mapeando e apoiando ações que já estão 

sendo realizadas e que contemplem as diversas linguagens da Arte, como artes 

visuais, música, dança, cinema, teatro, literatura dentre outras; 

• Criar e fortalecer pontos de cultura; 

• Apoiar a realização de oficinas, pensadas e conduzidas pelos membros dos 

grupos culturais da Cidade; 

• Organizar todos os eventos culturais da cidade, desde a decoração a 

contratação de artistas; 

• Realizar oficinas culturais nas escolas municipais; 

• Incentivar políticas públicas de formação leitora, projetos de leitura nas escolas, 

realização de ações de leitura em espaços públicos diversos, como feiras e 

praças, realização de feiras de livro; 

• Ampliar o acervo da Biblioteca Municipal e desenvolver o fortalecimento de 

ações em bairros para a criação de Pontos de leitura ou a criação de Biblioteca 

Itinerante; 
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• Ofertar cursos de formação para profissionais da cultura de Teixeira de Freitas 

duas vezes ao ano. 

 

4.1.4– Ações para a Cultura 

 

DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES Parcerias Execução Fonte/ 
recursos 

Secretaria de Cultura 
 
 
1. Plano de Cultura de acordo a lei 
orgânica da Bahia envolvendo 
todas as linguagens artísticas; 
2. Criação e organização de 

secretaria de Cultura com 

autonomia para atender as 

demandas culturais do Município e 

distritos com organograma com 

diretorias, que atendam todas as 

manifestações artísticas como 

culturas afro, indígena, cultura 

popular entre outras; 

3. Garantia da manutenção do 

Fundo Municipal de Cultura, a partir 

de ações conjuntas entre o 

Município, o Estado e o setor 

privado. 

Ministério do 
Turismo/ 
Secretaria Especial 
da Cultura/ 
SECULT Secretaria 
de Cultura do 
Estado/ 
Conselho de 
Políticas Culturais 
 

SMEC 

Ministério do 
Turismo/ 
Secretaria 
Especial da 
Cultura/ 
PMTF 
 

Gestão Cultural: Participativa, 
diretiva e financeira 
 
 
1. Apoio às ações do Conselho 

Municipal de Políticas Culturais do 

Município; 

2. Editais para o fomento às 

diversas linguagens artísticas, 

culturas populares e identitárias da 

cidade. 

Conselho Municipal 

de Cultura 

 

SMEC/SCT 

 

Financiamento 

de políticas 

públicas 

municipais de 

cultura, por 

meio do Fundo 

Municipal de 

Cultura e suas 

finalidades 

previstas na Lei 

Municipal 

756/2014. 
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4.2. ESPORTE E LAZER 

 

4.2.1- Introdução 

A história institucional do esporte, no Brasil, teve início em 1937, 

quando, por intermédio da Lei n° 378 de 13/03/37, foi criada a Divisão de Educação 

Física do Ministério da Educação e Cultura.  

Em 1970, a divisão foi transformada em Departamento de 

Educação Física e Desportos, ainda veiculada ao Ministério da Educação e Cultura. 

Em 1978, este departamento foi transformado em Secretaria de 

Educação Física e Desporto, ainda ligado ao Ministério da Educação, e assim 

permaneceu até 1989.  

No ano de 1990, o presidente Fernando Collor de Melo extinguiu a 

Secretaria ligada ao Ministério da Educação e criou a Secretaria de Desportos da 

Presidência da República.  

Com o Impeachment de Fernando Collor, o esporte voltou a ser 

vinculado ao Ministério da Educação por meio da Secretaria de Desportos. A partir de 

1995, o esporte começou a ser mais priorizado. O presidente Fernando Henrique 

Cardoso criou o Ministério de Estado Extraordinário do Esporte. Em março do mesmo 

ano, esta secretaria foi transformada no INDESP - Instituto Nacional de 

Desenvolvimento do Desporto, desvinculado do MEC e subordinado ao Ministério 

Extraordinário do Esporte.  
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No dia de 31 de dezembro de 1998, foi criado o Ministério do 

Esporte e Turismo, pela Medida Provisória n° 1.794-8, pelo Presidente Fernando 

Henrique Cardoso, em seu segundo mandato. O INDESP passou a ser vinculado a 

este órgão. Em outubro de 2000, o INDESP é extinto e substituído pela Secretaria 

Nacional de Esporte.  

Em janeiro de 2003, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, separou 

as duas pastas, ficando o esporte com um ministério próprio. 

A síntese da história da institucionalização do esporte, no nosso 

país, expressa muito bem o descaso ou a falta de tirocínio dos que governaram o 

Brasil até as décadas iniciais do século passado. Assim também é demonstrado em 

Teixeira de Freitas pelos administradores do passado que, por ignorância ou 

desinteresse, não deram a devida importância que o esporte e o lazer demandam para 

a formação do ser humano e da cidadania. Portanto, o Programa de Governo 

Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos, a partir da construção 

democrática e participativa do Eixo Temático Esporte e Lazer, compromete-se por 

meio de seus objetivos e de suas ações a garantir à população de Teixeira de Freitas 

o acesso gratuito à prática esportiva e à qualidade de vida e o desenvolvimento 

humano integrado e sustentável. 

Para que isto aconteça de forma coletiva e solidaria, o nosso 

Programa de Governo já vem resgatando a história do Município por meio de conjunto 

de narrativas de cronistas, que acompanharam o desenvolvimento socioeconômico e 

cultural do município de Teixeira de Freitas, como a seguir exposto: 

“A Comunicação esportiva no nosso Município começou em 

meados dos anos 70, aproximadamente, dois anos após a instalação do serviço de 

autofalantes no então povoado de Teixeira de Freitas. Uma empresa de comunicação 

foi criada por Valter Pereira, (Valtinho da Power) e batizada com o nome de Kurt Som. 

Isso foi o que deu início à crônica desportiva em Teixeira. Nessa empresa, foi criado 
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o programa de esporte com comentários desportivos e com resenhas sobre o esporte 

nacional praticado no Rio de Janeiro. Nessa época, o futebol brasileiro estava em alta. 

Em Teixeira de Freitas, o futebol amador estava engatinhando, mas existia 

perspectiva de crescimento, pois Teixeira era considerada o maior povoado do 

mundo. Foi a partir daí, que a comunicação esportiva começou no Município. 

 Os precursores da comunicação esportiva em Teixeira de Freitas 

eram os irmãos Alceu Gonçalves e Amadeu Ferreira. Na ocasião, também já existia a 

Liga Barbante criada pelo saudoso Mauricio Cotrim, por volta de 1976. Amadeu 

Ferreira e professor Moisés eram seus assessores e davam à entidade muita 

legitimidade, os primeiros campeonatos começaram a acontecer e o importante era 

que o programa de esporte estava “no ar”. Nesse programa, surgiram grandes 

profissionais do rádio. Chegados a partir de 1982, hoje, esses profissionais atuam em 

várias emissoras de rádio e TV pelo País a fora. Por esse programa, passaram vários 

coadjuvantes, entre eles, o Guido (Guidão), o saudoso Cabo Raimundo, Alberto 

Gonçalves, Alberto Leguelé, Júlio Vasconcelos, Maurício Cotrim e outros. Apesar da 

instalação de emissoras de rádio em Teixeira de Freitas, a partir de 1982, o serviço 

de alto-falantes apresentou durante muito tempo ainda o programa de esporte. Esse 

serviço muito contribuiu para o crescimento e a motivação do futebol no Município”. 

Em 1983, foi fundada a Rádio Alvorada e criado o programa de 

esporte “Na marca do Pênalti” apresentado por Amadeu Ferreira, ainda presente “no 

ar” em nossos dias. 

Hoje, as duas emissoras, “Rádio Difusora e Alvorada AM”, são 

merecedoras de reconhecimento, porque foram e continuam sendo importantíssimas 

no processo de implantação e no desenvolvimento das instituições esportivas e do 

futebol em Teixeira de Freitas. Durante mais de duas décadas, os profissionais do 

esporte dessas emissoras muito contribuíram para o incentivo ao esporte local e 

regional. 
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Citar os nomes de todas as pessoas que tiveram e têm papel 

relevante na construção e preservação da memória do nosso futebol seria cansativo, 

porque o futebol está no sangue de todo teixeirense. Sabemos, por isso, que todos os 

que reconhecem e são reconhecidos como militantes do esporte em Teixeira de 

Freitas saberão esportivamente reconhecer que não foram injustiçados por nossa 

cultura esportiva e, também reconhecem, que, especialmente no esporte, o que 

acontece aqui é também um espírito guerreiro para o Reconstruindo a Teixeira de 

Freitas dos Nossos Sonhos. 

Um pouco da importância de empregar o tratamento adequado ao 

esporte em sua relação bilateral governo/sociedade, justifica-se pela crônica das 

origens do esporte em Teixeira de Freitas mostrada na singeleza da narrativa sobre 

as origens do esporte no Município, acima apresentada. 

Considerando o exposto, observa-se a existência de todo um 

sistema de amparo às atividades esportivas em nível conceitual por parte do Governo 

Federal e também do Governo do Estado, sem quem os recursos assegurados para 

a otimização das atividades esportivas pudessem ser seguramente aplicados apenas 

por falta de iniciativa e vontade política em organizar essas atividades esportivas e 

encaminhar projetos para obtenção dos recursos estadual e federal.  

O Programa de Governo Reconstruindo a Teixeira de Freitas 

dos Nossos Sonhos, em sintonia com a concepção do pacto federativo, 

desenvolverá ações integradas com o Governo Federal e com o Governo Estadual, 

no sentido de implantar as diversas atividades inerentes a todas as modalidades 

esportivas praticadas pela população, por meio da implantação, no âmbito do Esporte 

e do Lazer, com o objetivo de patrocinar eventos, aquisição de material esportivo 

diverso, construções, ampliações, reformas de infraestruturas predial e transportes 

para os(as) atletas do município de Teixeira de Freitas.   
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Esses Espaços Esportivos Populares serão implantados em 

diferentes regiões da cidade/distritos e o seu funcionamento prevê a participação e o 

atendimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas idosas, bem como 

pessoas com deficiência e com necessidades educacionais especiais. O objetivo 

principal é tornar Teixeira de Freitas uma referência nas diversas modalidades de 

esporte na região do Extremo Sul e obter o resultado programado para as práticas 

profiláticas de saúde pública como dever do Município e direito inquestionável do(a) 

cidadão(ã) teixeirense. 

 

4.2.2– Objetivo Geral  

Promover a construção de uma Política Municipal de Esporte e 

Lazer, contribuindo com as ações de inclusão socioprodutiva da população de Teixeira 

de Freitas, por meio do acesso gratuito à prática esportiva, visando à melhoria da 

qualidade de vida e ao desenvolvimento humano integrado e sustentável de todos(as) 

os(as) seus(suas) munícipes. 

 

4.2.3– Objetivos Específicos   

• Construir, ampliar, reformar e manter os espaços esportivos no Município, a 

exemplo do Estádio Municipal e dos Espaços Populares Esportivos de domínio 

público e privado, visando revitalizar os campos distritais e os espaços 

esportivos já existentes nos diversos bairros da Cidade, apropriados para 

esportes como voleibol, basquete, futsal, ginástica, skate, futebol, ciclismo e 

atletismo, entre outras práticas corporais, em beneficio da população; 

• Editar um calendário oficial/anual esportivo e paraesportivo relacionado aos 

certames esportivos municipais como: futebol, basquete, vôlei, capoeira, artes 
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marciais, tênis de mesa, xadrez, dominó, damas, truco e outros, visando 

estimular os torneios voltados para a Terceira Idade, a Meia Maratona, 

campeonato futebol másters, passeio ciclístico e o Festival de Ginástica; 

• Constituir convênios e parcerias com as diversas instâncias das três esferas de 

governo e iniciativas privadas, visando implantar uma Central de Projetos 

Esportivos e a sua captação de recursos, como meio de garantir bolsas a 

atletas dos variados esportes a serem formados, bem como apoiar a criação 

de escolinhas de futebol nos bairros, principalmente, para aqueles(as) que 

possuem times nas divisões do Futebol Amador da Cidade;  

• Criar programas de Esporte e Lazer, que apoiem e fortaleçam as práticas 

esportivas nas escolas municipais, visando instalar o modelo de participação 

nos Jogos Escolares, nas diversas modalidades, como forma de interação entre 

poder públicos e a sociedade, garantindo os espaços públicos (ex: ginásio de 

esporte) para realização de grandes eventos esportivos e culturais, como forma 

de mobilização e opção de entretenimento para a população;  

• Promover um programa de capacitação profissional para professores(as), 

monitores(as) esportivos e demais profissionais da educação física, bem como 

atores(atrizes) das escolinhas de futebol existentes, assegurando a formação 

dos(as) agentes sociais e dos(as) servidores(as) do Esporte e do Lazer, em 

parceria com os projetos sociais e universidades; 

• Desenvolver o Programa Escola Aberta para promover a abertura das escolas 

públicas nos fins de semana, realizando atividades como torneios esportivos, 

capoeira, dança de salão, oficinas culturais, videoteca e palestras de interesse 

da comunidade. 

• Valorizar o esporte amador por meio do apoio à institucionalização das 

entidades representativas, tais como: ligas, clubes e demais organizações 
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recreativas olímpicas, paraolímpicas e não olímpicas, promovendo a 

implantação de um fórum de debate permanente entre a administração 

municipal, os clubes e a Liga de Futebol, para unificar as ações esportivas. 

• Apoiar a estruturação física e organizacional do Esporte e do Lazer no 

município de Teixeira de Freitas por meio da aquisição de material 

poliesportivo, instalações e equipamentos esportivos, como aquisição de 

veículos para realizar o translado das variadas equipes das diversas 

modalidades esportivas quando forem participar das competições 

intermunicipais.  

 

 

4.2.4 – Ações para Esporte e Lazer 

 
DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES Parcerias Execução Fonte/ 

recurso 

1. Implementação do Programa de 
Formação de Atletas – FAZ 
ATLETA. 

SETRE/ 
SUDESB/  
SMEL 

SUDESB/ 
SMEL 

SETRE 

2. Confecção de calendário 
esportivo e paraesportivo na 
realização de competições. 

SMEL/  
Dirigentes locais 

SMEL PMTF 

3. Apoio aos torneios voltados 
para a Terceira Idade. 

ME/  
SETRE/  
SMEL 

SMEL PMTF 

4. Instalação de Academias de 
Saúde nos bairros. 

MS/  
SMS/  
SMEL 

SMS/  
SMEL 

FNS 

5. Realização da Caravana do 
Lazer. 

SETRE/ 
SUDESB/ 
SMEL 

SUDESB/ 
SMEL 

SETRE 

6. Capacitação continuada para 
os(as) educadores(as) 
físicos(as). 

SETRE/ 
SUDESB/ 
SMEL 

SUDESB/ 
SMEL 

SETRE 

7. Implantação do Projeto Bolsa 
Atleta. 

ME/  
SUDESB 

SUDESB/  
SMEL 

ME/  
SETRE 

8. Manutenção do Estádio 
Municipal. 

SETRE/ 
SUDESB/  
SMEL 

SUDESB/ 
SMEL 

SETRE 
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9. Projeto Domingo na praça. 
SEMCULT/  
SMEL 

SEMCULT/ 
SMEL 

SEMCULT/  
SMEL 

10.  Realização de competições nas 
diversas modalidades. 

SMEL/ 
ME 

SMEL 
Ministério dos 
Esportes 

11.  Implantação de um Sistema 
Municipal de Lazer. 

SMEL/ 
ME 

SMEL 
Ministério dos 
Esportes 

12.  Implantação do Fórum de 
debate permanente para unificar 
as ações esportivas. 

SMEL/ 
ME 

SMEL 
Ministério dos 
Esportes 

13.  Criação do Projeto Espaço 
Popular Esportivo. 

SMEL/ 
ME 

SMEL PMTF 

14.  Implementação do Programa 
de reforma e construção de 
espaços esportivos. 

SETRE/  
SUDESB/  
SMEL 

SUDESB/ 
SMEL 

SETRE/  
SUDESB/  
SMEL 

15.  Implantação do Programa 
Recreio nas Férias. 

Ministério dos 
Esportes/  
MEC 

SMEL 
Ministério dos 
Esportes/  
MEC 

16.  Implantação e desenvolvimento 
de núcleos de esporte recreativo 
e de lazer. 

Ministério dos 
Esportes 

SMEL 
Ministério dos 
Esportes 

17.  Implementação de programas 
esportivos sociais. 

Ministério do 
Esporte 

SMEL/ 
SEPLAN 

Ministério dos 
Esportes 

18.  Implantação da Central de 
Projetos “Bola pra Frente”. 

Ministério do 
Esporte/ 
SUDESB/ 
PMTF 

SMEL/ 
SEPLAN 

Ministério dos 
Esportes/ 
 SUDESB/ 
PMTF 

19.  Implantação do Conselho 
municipal do esporte e lazer. 

Ministério do 
Esporte/ 
SUDESB/ 
PMTF 

SMEL/ 
SEPLAN 

Ministério dos 
Esportes/  
SUDESB/ 
PMTF 

20.  Apoio e participação na 
Conferência Municipal do 
Esporte e Lazer. 

Ministério do 
Esporte/ 
SUDESB/ 
PMTF 

SMEL/ 
SEPLAN 

Ministério dos 
Esportes/  
SUDESB/ 
PMTF 
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4.3. TURISMO 

 

4.3.1 Introdução 

Composta pelos municípios de Alcobaça, Caravelas, Itamaraju, 

Mucuri, Nova Viçosa, Prado e Teixeira de Freitas, a Costa das Baleias tem como 

principal atração turística o fenômeno anual de migração das baleias Jubarte, que 

pode ser observado no Parque Nacional Marinho de Abrolhos. A esse belo espetáculo, 

alia-se a extensa e diversa geografia submarina da região, ideal para a prática do 

mergulho e de outros esportes náuticos, além de outras unidades de conservação 

terrestres e de tradições folclóricas de influência portuguesa. A região conta ainda 

com outros atrativos, como o Parque Nacional do Descobrimento, a Barra do Cahy — 

local onde a esquadra de Cabral fez o seu primeiro desembarque para abastecimento 

de água — e o Museu Ecológico Franz Krajcberg, um espaço cultural que se localiza 

em Nova Viçosa. A Costa das Baleias dispõe de infraestrutura básica que inclui 

aeroportos em Caravelas e Teixeira de Freitas (para aeronaves de pequeno porte), 

rodovias, serviços de energia elétrica, abastecimento de água e telecomunicações, 

além de empresas que atendem ao turismo náutico e ao ecoturismo. 

A localização geográfica de Teixeira de Freitas é extremamente 

favorável aos diversos setores do turismo, pois estando a cidade situada às margens 

da BR 101 e próxima às divisas do Estado do Espírito Santo (90 km) e do Estado de 

Minas Gerais (65 km), também é transversalizada pela BA 290 que liga a divisa de 

Minas Gerais às cidades litorâneas da Costa das Baleias, a exemplo de Alcobaça. 

Podemos afirmar, categoricamente, que, a combinação dos fatores de produção 

envolvidos no sistema de turismo do Território do Extremo Sul da Bahia, dinamizam 

as atividades deste setor para a cidade de Teixeira de Freitas durante todos os meses 

do ano.  
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O desenvolvimento de ações específicas para o fortalecimento da 

atividade turística em Teixeira de Freitas é objeto central do Programa de Governo 

Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos por meio das atividades 

de seu Departamento de Turismo, que existe para fortalecer essa atividade.  

Para o Programa de Governo Reconstruindo a Teixeira de 

Freitas dos Nossos Sonhos torna-se imprescindível convocar a sociedade civil 

organizada, especificamente, os segmentos profissionais ligados ao ramo do turismo 

nas suas diversas áreas como turismo de negócios, eventos esportivos ecoturismo, 

bem como os(as) empresários(as), que desenvolvem atividades integradas a este 

setor, para a participação de reuniões, oficinas, debates e confecção de um plano de 

trabalho, devidamente elaborado, por meio de projetos de comunicação/mídia e 

calendários artísticos, culturais e religiosos, que componham um conjunto de 

elementos dinamizadores do turismo como um setor temático do Programa de 

Governo, devidamente articulado com as diversas ações estratégicas concernentes 

ao planejamento e a gestão dos novos negócios delineados para o município de 

Teixeira de Freitas. 

A formação de Parcerias Públicas e Privadas (PPP), para o setor 

do turismo, deverá priorizar a elaboração de projetos de desenvolvimento econômico 

sustentável, embasados nas diversas modalidades de organização socioprodutiva do 

empresariado, visando à disponibilização de um trabalho de qualidade “de ponta”, que 

atraia um maior fluxo de visitantes e de negociantes que queiram investir nos novos 

negócios. 

Os recursos são oriundos do Programa de Desenvolvimento do 

Turismo do Nordeste (Prodetur Nordeste II). Seu escopo contém questões sobre a 

integração de programas de desenvolvimento institucional existentes nas três esferas 

de governo e abrange as instituições municipais, que se ocupam da gestão do turismo, 

cultura, meio ambiente e desenvolvimento urbano. 
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As ações previstas no Programa de Governo Reconstruindo a 

Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos pretendem oferecer instrumentos 

estruturantes devidamente adequados ao planejamento e à gestão dos setores 

envolvidos com a área turística local. Portanto, torna-se indispensável o fortalecimento 

das relações interinstitucionais do Município com os órgãos do estado, principalmente, 

com a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, visando desenvolver as ações 

governamentais voltadas para este fim.  

 

4.3.2– Objetivo Geral 

Dinamizar o setor do turismo como uma atividade econômica 

sustentável no município de Teixeira de Freitas visando à geração de empregos e 

divisas por meio da inclusão socioprodutiva da população teixeirense, decorrente da 

exequibilidade das políticas públicas e de um modelo de gestão descentralizado, 

orientado pelo pensamento estratégico em nível territorial. 

 

4.3.3– Objetivos Específicos  

• Desenvolver projetos na área de turismo sustentável integrado visando ao 

desenvolvimento econômico do município de Teixeira de Freitas, mediante a 

geração de empregos, fomentando a geração de divisas para o Município; 

• Promover a inclusão socioprodutiva de trabalhadores(as) da área de turismo 

no município de Teixeira de Freitas por meio da qualificação profissional 

dos(as) mesmos(as), orientada pelo pensamento estratégico em nível 

territorial, melhorando a qualidade dos produtos turísticos e dos serviços 

prestados pela iniciativa privada; 
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• Prover o município de Teixeira de Freitas de infraestrutura adequada para a 

expansão da atividade e de melhoria dos produtos e serviços ofertados na por 

meio da implementação de projetos de turismo sustentável integrado; 

• Estimular a formatação de produtos turísticos, que sejam competitivos em 

segmentos específicos de demanda, buscando a excelência nos serviços, 

visando fortalecer os mecanismos, que contribuam para o fortalecimento da 

identidade municipal; 

• Apoiar intervenções urbanísticas e paisagísticas necessárias para melhorar a 

relação do Município com turistas e cidadãos(ãs), incentivando a elaboração e 

a garantia da implantação de ferramentas de gestão (PDM, Código de Obras 

etc); 

• Gerir o patrimônio histórico, cultural e ambiental buscando sua revitalização e 

em conjunto com a comunidade, por meio da qualificação voltada para 

desenvolver habilidades e competências nas equipes municipais para a gestão 

do turismo. 

 

 

4.3.4– Ações para o Turismo 

 
DISCRIMINAÇÃO DAS 
AÇÕES 

Parcerias Execução 
Fonte/r 
Recurso 

1. Reestruturação geral do 
Departamento de 
Turismo. 

SEPALN/ 
SICM/ 
 SETUR 

SEPLAN/ 
PMTF 

PMTF 

2. Turismo Cultural. 

EMBRATUR/ 
SETUR/ 
SECULT/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
DEP. TURISMO 

EMBRATUR/ 
PRODETUR/ 
SETUR/ 
PMTF 

3. Turismo Esportivo. 
EMBRATUR/ 
SETUR/ 
SECULT/ 

SEPLAN/ 
DEP. TURISMO 

EMBRATUR/ 
 PRODETUR/ 
SETUR/ 
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PMTF PMTF 

4. Turismo de Eventos. 

SICM/ 
EMBRATUR/ 
SETUR/ 
 SECULT/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
DEP. TURISMO 

EMBRATUR/ 
PRODETUR/ 
SETUR/ 
PMTF 

5. Turismo de Negócios. 

SICM/ 
EMBRATUR/ 
SETUR/ 
SECULT/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
DEP. TURISMO 

EMBRATUR/ 
 PRODETUR/ 
SETUR/ 
PMTF 

6. Turismo Agroecológico. 

SICM/ 
EMBRATUR/ 
SETUR/ 
SECULT/  
PMTF 

SEPLAN/ 
DEP. TURISMO 

EMBRATUR/ 
PRODETUR/ 
SETUR\/ 
 

7. Inventário turístico 
Município. 

EMBRATUR/ 
SETUR/ 
SECULT/ 
 PMTF 

SEPLAN/ 
DEP. TURISMO 

EMBRATUR/ 
 PRODETUR/ 
SETUR/ 
PMTF 

8. Cursos gratuitos nas 
áreas de hospedagem. 

SENAC/ 
PMTF 

SENAC MT/ 
PMTF 

9. Ativação do Conselho 
Municipal de Turismo. 

DEP TURISMO/ 
PMTF 

SEMAT PMTF 

10. Implantação de um 
conjunto midiático para 
divulgação do Município. 

DEP TURISMO/ 
SETUR 

DEP TURISMO/ 
SETUR 

MT 

11. Participação no Salão 
Baiano de Turismo. 

Bahiatursa/SETUR 
SETUR/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

SETUR/ 
PMTF 

12. Implantação do 
Calendário Municipal de 
Eventos. 

SECULT/ 
CDL/ 
 ACAMAB 

SEPLAN 
PMTF 

PMTF 

13. Reavivar a tradição das 
festas juninas de Teixeira 
de Freitas. 

SETUR/ 
BAHIAGAS 

DEP TURISMO/ 
PMTF 

BAHIAGAS/ 
SETUR 

14. Implantação de um banco 
de projetos para 
implementação de 
projetos de turismo. 

SETUR/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

SEPLAN/ 
PMTF 

PRODETUR/ 
SETUR/ 
PMTF 

15. Qualificação Profissional 
e Empresarial. 

 

MTUR/ 

CDL/ 
ASS. 
COMUNICAÇÃO/ 
SETUR/ 
SEBRAE 
SEPLAN/ 
PMTF 

MTUR/ 
SETUR/ 
SEBRAE/ 
CDL/ 
ASS. 
COMUNICAÇÃO/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

MTUR/ 
SETUR/ 
SEPLAN/ 
PMTF 
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4.4- DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL INTEGRADO E MEIO AMBIENTE 

 

4.4.1- Introdução 

A legislação ambiental brasileira, nos três níveis de governo, 

regulamenta a utilização dos recursos ambientais e é uma das melhores do mundo. 

O aparente conflito na utilização destes recursos ao longo do tempo deverá ser 

minimizado pelos agentes econômicos privados e públicos, haja vista que mais 

conscientização da população (especialmente a urbana), contribui para a efetivação 

das leis. 

Como instrumento legal, o licenciamento ambiental é um dos mais 

eficazes instrumentos de planejamento e gestão ambiental. Seu objetivo é controlar 

os impactos ambientais provocados por atividades e empreendimentos, que utilizam 

recursos naturais ou que sejam considerados efetiva ou potencialmente poluidores, 

que possam causar degradação ambiental e inconvenientes ao bem estar público. 

As licenças são outorgadas a partir de um conjunto de normas 

jurídicas, técnicas e administrativas que consubstanciam direitos e obrigações de 

empresários(as), poder público e qualquer outro agente empreendedor, inclusive 

ONGs, para a implementação de atividades e projetos que possam alterar 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente. 

Conceitualmente, a gestão ambiental descentralizada é apontada 

como a solução para a maioria dos problemas do meio ambiente, porém, a maior parte 

dos municípios brasileiros ainda não conseguiu implementar uma política ambiental 

que, ao mesmo tempo, responda às necessidades e seja coerente e compatível com 

a políticas estabelecidas nas instâncias superiores do governo em nível municipal. 

A metodologia para a organização de um trabalho, que resulte no 

melhor tratamento dos problemas locais no âmbito das políticas ambientais, requer 
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um governo mais sensível às demandas, aos interesses e às necessidades locais. 

Entendemos que foi imprescindível garantir os projetos de proteção da sociedade 

contra a excessiva centralização e concentração de poder, e as maiores chances de 

participação pública no processo decisório. 

No âmbito local, a participação da sociedade civil nesse processo, 

juntamente com o governo local, é que ira garantir a continuidade das ações 

estabelecidas para a área ambiental por meio do cumprimento de políticas claras 

condizentes com a sua própria realidade. O município de Teixeira de Freitas conta 

com a atuação ativa de algumas organizações da sociedade civil na área ambiental, 

as quais deverão ser incentivadas para que a própria sociedade civil dê continuidade 

aos programas e projetos ambientais, para que se iniba, no futuro, a probabilidade 

maléfica e/ou predatória de determinados(as) gestores(as) municipais. 

O Extremo Sul da Bahia, inclusive o município de Teixeira de 

Freitas, foi desmatado de forma brutal em um ritmo extremamente acelerado, 

substituindo a Mata Atlântica pela pastagem e, depois, pela monocultura do eucalipto. 

Além da grande quantidade de pesticidas e de uma mecanização agrícola utilizada de 

forma a criar grandes espaços semidesérticos. Anexando a estes fatores negativos, 

também consideramos a poluição dos mananciais de água existentes no Município. 

O Programa de Governo Reconstruindo a Teixeira de Freitas 

dos Nossos Sonhos, a partir das concepções da Escola Nacional de Formação do 

PT, também concebe o desenvolvimento local sustentável como uma parte do Plano 

de Governo que deve promover ações integradas, por meio de uma articulação 

interinstitucional, que contemple as dimensões social, ambiental, econômica, cultural, 

política e ética, garantindo a preservação da vida e dos recursos naturais para as 

gerações atuais e futuras. Espera-se, com isso, que os resultados qualitativos e 

quantitativos sejam expressos em ganhos e benefícios do crescimento econômico e 

que sejam devidamente apropriados, por toda a população. Assim, planejamos as 
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ações de governo que venham a trazer significativo e forte impacto no 

desenvolvimento econômico e efetive a inclusão social, contanto que não acarretem 

o desequilíbrio ecológico ambiental e não destruam os recursos naturais. 

Na sequência deste documento, estaremos indicando ações 

voltadas para o meio ambiente, integradas e transversalizadas, com todos os setores 

da administração pública, principalmente, no que tange à agricultura, ao turismo 

responsável, à educação, à saúde, à cultura e demais atividades cotidianas dos(as) 

funcionários(as) públicos municipais, os(as) quais deverão ser devidamente 

qualificados(as) para esta finalidade. 

 

4.4.2– Objetivo Geral 

Implementar as políticas municipais de meio ambiente e a 

promoção do desenvolvimento sustentável, priorizando os planos, programas, 

projetos e as ações de gestão ambiental no âmbito do município de Teixeira de 

Freitas, propostos e compartilhados com a sociedade civil, a serem executadas direta 

ou indiretamente pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA). 

 

4.4.3– Objetivos Específicos 

• Promover o desenvolvimento integrado sustentável, priorizando os projetos de 

gestão ambiental e de turismo agroecológico propostos e compartilhados com 

organizações da sociedade civil, voltados para o beneficiamento de famílias da 

agricultura familiar; 

• Estabelecer e orientar o Programa de Governo Reconstruindo a Teixeira de 

Freitas dos Nossos Sonhos no sentido de fortalecer as ações do ZEE, Pacto 

Pela Restauração da Mata Atlântica, por meio do Programa de Educação 
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Ambiental Municipal Integrado aos calendários: escolares, culturais e de 

turismo responsável, visando à inclusão socioprodutiva das pessoas menos 

favorecidas; 

• Promover a Reestruturação administrativa da SEMAT, visando otimizar as 

atividades de licenciamento, fiscalização, projetos e educação ambiental, em 

benefício da melhoria da qualidade de vida da população de Teixeira de Freitas; 

• Estabelecer parcerias com outros municípios e com o Estado para que a gestão 

ambiental possa ser compartilhada pelos diversos municípios, quando o grau 

de complexidade ultrapasse os limites do município de Teixeira de Freitas.  

 

 

4.4.4– Ações para o Desenvolvimento Sustentável Integrado e o Meio 
Ambiente 

 
DISCRIMINAÇÃO DAS 
AÇÕES 

Parcerias Execução 
Fonte/ 
Recurso 
 

1. Implantação da usina de 
reciclagem. 

MINISTERIO DO 
MEIO AMBIENTE/ 
REDE RECICLA 
BAHIA/ 
SEDUR/ 
COOPERATIVA 

SEINFRA/ 
 SEMA/  
COOPERATIVA 

MMA/ 
PMTF/ 
COOPERATIVA DE 
RECICLAGEM 

2. Implantação da coleta 
seletiva socioambiental. 

SEINFRA/ 
PMTF/ 
 SEDUR/ 
COOPERATIVA 

SEINFRA/ 
PMTF/ 
COOPERATIVA 

MMA/ 
SEINFRA/ 
PMTF/  
SEDUR/ 
COOPERATIVA 

3. Implantação da 
horticultura orgânica.  

CEPLAC/ 
SDR/ 
 SUAF/ 
IFBA/ SEMA/ 
PMTF 

CEPLAC/ 
SUAF/ 
ASSOCIALÇOES/ 
 COOPERATIVA DE 
PRODUTORES(AS) 

SDR/ 
CAR/ 
SUAF/ 
PMTF 

4. Implantação do parque 
urbano municipal 
sustentável Pe. José 

MMA/ 
SMMA/ 
SEINFRA/ 

SEINFRA/ 
PMTF/ 
SEMA/ 

MMA/ 
SMMA/ 
PMTF 
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Koompmans (Antiga 
Biquinha). 

PMTF/ 
SEMA/ 
PMTF/ 
FUNDAÇÃO Pe. 
JOSÉ 

PMTF/ 
FUNDAÇÃO Pe. 
JOSÉ 

5. Construção e 
instrumentalização da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento 
Sustentável.  

SEPLAN/ 
PMTF/ 
 SDR/ 
MMA 

SEPLAN/ 
PMTF 

SDR/ 
MMA/ 
PMTF 

6. Desenvolvimento das 
hortas escolares. 

SDR/ 
MEC/  
CEPLAC/ 
 SEDUC/ 
PMTF 

SDR/ 
SEMA/ 
PMTF 

SDR/ 
CEPLAC/ 
SEDUC/ 
PMTF 

7. Monitoramento da 
qualidade das águas 
subterrâneas no município 
de Teixeira de Freitas. 

MMA/  
SIHS 

SEMAT MMA/ 
SIHS 

8. Promover a articulação 
com as demais secretarias 
municipais e órgãos 
estaduais e federais para a 
ampliação das ações do 
Plano Nacional de 
Saneamento Básico 

MinCIDADES/ 
 SEDUR/ 
MMA/  
SMMA/ 
SEINFRA/ 
PMTF/ 
SEPLAN/ 
PMTF 

SEIFRAN/ 
SEPLAN 

MinCIDADES/ 
SEDUR/ 
MMA/ 
SMMA/ 
SEINFRA/ 
PMTF/ 
SEPLAN 

9. Implementação de 
reservas ecológicas. 

CEPLAC/ 
MMA/ 
SEAGRI/ 
SEMA 
 

CEPLAC/ 
SEMA/ 
PMTF 

CEPLAC/ 
MMA/  
SEAGRI/ 
SEMA 

10. Identificação, 
restauração e manutenção 
das APP´s. 

CEPLAC/ 
MMA/ 
SEAGRI/ 
SEMA/ 
PMTF 

CEPLAC/ 
SEMA/ 
PMTF 

CEPLAC/ 
MMA/ 
 SEAGRI/ 
SEMA/  
PMTF 

11. Implementação do 
Programa de educação 
ambiental municipal. 

MMA/ 
SEMA/ 
SEDUC/ 
PMTF 

SMMA/ 
SEDUC/ 
PMTF 

MMA/ 
SMMA/ 
PETROBRAS/ 
SEDUC/ 
PMTF 

12. Adesão às ações do 
corredor ecológico da Mata 
Atlântica. 

MMA/ 
SEMA/ 
 SEAGRI/ 
SEMA/ 
PMTF 

SEAGRI/ 
PPP/ 
SEMA/ 
SEMA/ 
PMTF 

PPP/ 
SEMA/ 
MMA 

13. Adesão às ações do 
Zoneamento Econômico 
Ecológico (ZEE). 

MMA/ 
SMA/ 
SEPLAN/ 
SEAGRI/ 

SEAGRI/ 
SEPLAN/ 
 PPP/ 
SEMA/ 

MMA/ 
SEPLAN/ 
PPP/ 
 SEMA 
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SEMA/ 
PMTF 

PMTF 

14. Construção do viveiro 
municipal de essências 
nativas. 

CEPLAC/ 
EMBRAPA/ 
SEAGRI/ 
BIOFABRICA/ 
SEMA/ 
PMTF 

CEPLAC/ 
EMBRAPA/ 
SEAGRI/ 
BIOFABRICA/ 
SEMA/ 
PMTF 

CEPLAC/ 
EMBRAPA/ 
SEAGRI/ 
BIOFABRICA/ 
SEMA/ 
PMTF 

15. Apoio e participação da 
Conferência Municipal e 
Territorial do Meio 
Ambiente. 

MMA/ 
SEMA/ 
SEPLAN/ 
SEAGRI/ 
SEMA/ 
PMTF 

MMA/ 
SMA/ 
SEPLAN/ 
SEAGRI/ 
SEMA/ 
PMTF 

MMA/ 
SMA/ 
SEPLAN/ 
SEAGRI/ 
SEMA/ 
PMTF 

16. Manutenção do 
Conselho Municipal do 
Meio Ambiente. 

PMTF SEMA/ 
PMTF 

PMTF 
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CONCLUSÃO  

 

O modo petista de governar avançou extraordinariamente ao 

reconhecer os movimentos sociais como parceiros próximos da concepção ideológica 

voltada para a inclusão socioprodutiva dos segmentos mais pobres da sociedade 

brasileira. Essa simbiose socioeconômica tornou-se evidente através da criação de 

16 milhões de novos empregos e da ascensão social de mais de 40 milhões de 

brasileiros e brasileiras, fato que constitui o maior exemplo do que pode ser feito 

quando existe a vontade política de colocar o Estado a serviço da maioria da 

população. Aberta a porta dessa percepção, torna-se claro que muitos avanços ainda 

são necessários para resgatar os milhões de excluídos, vítimas de cinco séculos de 

exploração desumana por parte das elites que ao longo da nossa história 

instrumentalizaram e se apropriaram do Estado como mecanismo político para 

proveito próprio. Diante do sucesso das politicas sociais implantadas pelo PT nacional, 

a elite brasileira, subalternas ao capital internacional, implementou o golpe de 2016, o 

qual ainda esta em curso, objetivando o controle do Estado a fim de recuperar as 

finanças publicas a seu beneficio  

Ao longo da sua existência o PT acumulou centenas de 

experiências em gestão pública democrática e participativa e introduziu elementos 

absolutamente inéditos na maneira de planejar e gerir a administração pública, 

caracterizados por honestidade, inversão de prioridades, opção pelos mais pobres e 

participação popular. As inúmeras maneiras através das quais as nossas 

administrações promoveram a participação popular através de conferências, 

conselhos, fóruns de debates, consultas à população, coletivos, mesas de 

negociação, orçamento participativo e outros, tornaram possível a apropriação do 

aparelho do Estado por parte da população organizada. 
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O Programa de Governo Reconstruindo a Teixeira de Freitas 

dos Nossos Sonhos, acredita na possibilidade de avançarmos muito mais, tanto no 

atendimento da demanda social acumulada como na democratização do Município e 

na socialização do poder com a sociedade. 

A síntese das informações coletadas para elaboração deste 

Programa de Governo Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos 

permite-nos concluir que as distorções e os equívocos originados nas formas 

antiquadas de organização de saberes políticos traduzem-se em nossa realidade 

como uma rede de problemas e dificuldades entrelaçadas cuja solução exige ação 

política diversa daquelas praticadas por homens do passado. Disso decorre nossa 

determinação em integrar as políticas públicas de todas as atividades Intervinculadas 

de nosso programa de governo de modo a produzir ações e conteúdos programáticos 

sistematizados e interativos em oposição à mixórdia de decisões políticas e 

administrativas que geraram os efeitos contraditórios e auto-anuladores hoje 

verificados nos processos aleatórios de condução por parte dos poderes públicos 

municipais em Teixeira de Freitas. 

A conquista do governo municipal em 2012 pelo PT, 

proporcionaram 04 anos de administração voltada para a maioria da população, 

carente das politicas do estado, ocasionando um grande avanço no desenvolvimento 

econômico e social de Teixeira de Freitas. Nosso Programa de Governo 

Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos, tem como principal 

objetivo, a retomada destas politicas, num esforço pós pandemia de forma que 

possamos recolocar as finanças do município em prol de toda a população do 

município com atencão especial para aqueles mais necessitados. 

Seguindo esta linha caminhamos na mesma lógica onde a estrada 

possui a natureza composta de elementos conceituais e orgânicos comuns a exemplo 

de se realizar automaticamente uma Gestão Ética, Democrática, Participativa e 
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Eficiente, onde a Modernização Administrativa deverá ser estruturada sobre um 

Planejamento Participativo Popular e Integrado e as Finanças venha 

impreterivelmente acompanhada da Transparência e Controle Social. Por sua vez, a 

Comunicação Institucional deverá carregar no seu bojo a Transversalidade propulsora 

de Tecnologia Social à exemplos dos APL’s (Arranjos Produtivos Locais), os quais 

deverão estimular uma formação de rede social com o objetivo da participação da 

sociedade civil visando o desenvolvimento territorial integrado e sustentável. Soma-

se a estes dois eixos estratégicos acima citados a Segurança Publica trabalhada na 

perspectiva da construção coletiva da Cidadania. Assim, as comunidades de base de 

Segurança Cidadã tornam-se importantes estruturas coletivas em defesa, proteção e 

prevenção da violência e da criminalidade em nível de famílias e dos indivíduos como 

portadores de direitos humanos. 

O Modo Petista de Governar pressupõe um trabalho de formação 

de indivíduos como sujeitos do seu próprio destino onde a omnilateralidade vale tanto 

quanto a homolateralidade. É por isso que o Desenvolvimento Social vem 

acompanhado das Políticas Sociais e Afirmação de Direitos, através da Inclusão Sócio 

Produtiva, Promoção da Igualdade Racial, Etnias e Gênero, da Política de Proteção 

as Mulheres, de uma Política Especial para a Juventude, da Saúde baseada nos 

princípios da universalidade, integridade e equidade, e Educação como direito de 

todos os cidadãos e cidadãs do município de Teixeira de Freitas. 

O diferencial de um governo petista a nível municipal esta 

justamente no fato da concepção política partidária esta fundamentada sobre a 

organização sócio produtiva da sociedade como um organismo único, o que nos indica 

que a prioridade das políticas de inclusão social direcionadas as camadas mais pobres 

e miseráveis é executada de forma transversal beneficiando os que mais precisam 

das ações políticas das três esferas de poder. Então, o Desenvolvimento Urbano está 

inserido no mesmo contexto do Desenvolvimento Rural, onde garante a todos os 

Munícipes também Direito à Cidade.  
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Nesta mesma premissa todo e qualquer desenvolvimento para ser 

sustentável e Integrado Territorialmente, genealogicamente falando das experiências 

municipais petista presume-se à Participação popular e cidadã dentro do mesmo 

contexto de Desenvolvimento Cultural e Ambiental voltados para a melhoria de toda a 

população de Teixeira de Freitas.  

O processo eleitoral dentro do âmbito de uma construção 

democrática deve garantir que os compromissos alinhavados dentro deste Programa 

de Governo Reconstruindo a Teixeira de Freitas dos Nossos Sonhos seja 

devidamente materializado através do plano de trabalho do governo, após ser 

avaliado pelo desejo da população via  escolha pelo voto direto; seguindo da devida 

organização sócio produtiva da sociedade civil, das competências técnicas 

administrativas dos componentes da máquina pública, e sobre tudo da honestidade e 

da responsabilidade das lideranças políticas eleitas pela população que escolheu o 

seu planejamento de governo, para que seja executado em benefício de toda a 

população, principalmente em benefício dos segmentos sociais que mais necessitam 

das ações do governo. 
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“Nosso compromisso é com o povo de Teixeira de 

Freitas, nosso objetivo é realizar uma administração 

transparente, eficiente, democrática e participativa, 

capaz de incorporar os cidadãos e cidadãs 

teixeirenses, é permitir maior controle social sobre a 

prestação dos serviços públicos e as ações 

realizadas. Queremos cuidar das pessoas”. 

João Bosco Bittencourt 
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