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INTRODUÇÃO 

 
 
 
 

Ouvir a população e entender suas necessidades é a base primordial para construir propostas 

coerentes, integradas, possíveis e viabilizadas por meio de políticas públicas factíveis e participativas. 

Mas devem ser levados em consideração outros fatores operacionais e estratégicos da cidade. O 

caminho é realinhar os conceitos básicos com a era digital que vivemos. Usando ferramentas de total 

integração entre o cidadão e o serviço público. Proporcionando rapidez, satisfação, transparência de 

forma eficiente e impessoal na aplicação do erário publica. Prioritariamente humanizar o sistema da 

gestão municipal com interação de todos os setores. 



 
 
 

ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
 

O bem estar do servidor público é a base para um modelo humanizado de gestão com implantação do 

plano de carreira. 

 

Capacitar, incentivar e fiscalizar os servidores municipais, implantando programa de qualidade total e 

buscando sempre a produtividade eficiente. 
 

Trabalhar com sistemas impessoais na avaliação da produtividade do servidor, impedindo o 

favorecimento ou o prejuízo no que se refere aos valores das remunerações. 

 

Garantir a pontualidade dos pagamentos dos salários aos servidores municipais, bem como dos 

fornecedores. 
 

Garantir a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, mantendo a atualização dos 

equipamentos e o controle do Patrimônio Público. 

 

Continuar apoiando a inserção e participação da mulher no mundo produtivo, comprometendo nos 

com a manutenção de instituições como o Conselho Municipal da Mulher, visando garantir a igualdade 

de direitos sociais para mulheres e homens. 
 

Procurar ampliar as políticas de apoio à juventude, firmando parcerias com instituições de ensino e 

órgãos governamentais, desenvolvendo ações que venham ao encontro dos jovens teixeirenses. 

 

Preparar cada vez mais os nossos servidores para que os projetos e convênios sejam executados. 

 

Priorizar o comércio local para compra de produtos e equipamentos, bem como os serviços. Manter 

a regularização fundiária dos bairros que ainda encontrasse irregulares. 

Criar e dar sustentabilidade a Centro dos Conselhos, que será a sede municipal onde funcionarão todos 

os conselhos, facilitando para a população a participação e manutenção com os custos compartilhados. 

 
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Apoiar e implementar os Programas Federais já em curso e os novos que surgirem. 

 
Ter como objetivo a superação das formas de exclusão social e assegurar medidas que garantam o 

exercício da cidadania. 
 

Apoiar toda a Rede de Assistência do Município: Pestalozi, Levantate, Pastoral da Criança, Orfanatos, Lar 

dos Idosos, Associações de Moradores. 

 

Definir especial atenção para que as ações da Assistência Social tenham como foco principal a família. 
 

Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais, da Assistência Social, dos Direitos da Criança  e do 

Adolescente, dos Direitos do Idoso, da Habitação, da Mulher. 



Apoiar o Conselho Tutelar. 
 

Buscar recursos junto ao Governo Federal para atender a demanda de construção de unidades 

habitacionais, seguindo as exigências dos convênios firmados para as habitações de interesse social. 

 

Contribuir na busca de recursos para construção de casas populares, construção de casas  para quem já 

possui o lote e parcerias públicas/privadas (PPP) para desenvolvimento de loteamentos sociais que 

contemplem total infraestrutura. 
 

Ampliar cursos profissionalizantes para todos os segmentos: mulheres, homens, jovens. Construção da 

Casa da Sopa com restaurante popular para atender os mais necessitados. 

CAS  Implantar o Centro de Atendimento a Pessoa com Surdez para: Promover cursos de formação 

continuada de LIBRAS; Promover cursos de Língua Portuguesa para Surdo; Promover capacitações de 

profissionais de educação e demais recursos humanos da comunidade para atendimento à pessoa com 

surdez; Garantir aos educandos que apresentam quadro de surdez acesso aos recursos específicos 

necessários a seu  atendimento educacional: Vídeos didáticos em linguagem de sinais e legendados, 

mapas, jogos pedagógicos adaptados e outros; Atender, de forma imediata, às variadas demandas 

decorrentes da diversidade das programações escolares e comunitários, inclusive referente às 

solicitações dos serviços de professores, de professores intérpretes, de instrutores surdos, de 

professores surdos e intérpretes. 
 

Implantar a tarifa social do transporte coletivo aos domingos, ao custo de 25% (vinte e cinco por cento) 

da tarifa normal, estimulando a circulação das pessoas, principalmente ao lazer religião e o convívio 

social. 

 

AGRICULTURA 

 
Criar patrulhas rurais regionalizadas aos distritos e povoados para atender mais e melhor os 

agricultores. 
 

Apoiar e incentivar os agricultores para agregar mais valor aos produtos aqui produzidos como: 

Melância, Mamão, Maracujá, Banana, entre outros, além de dar estrutura técnica. 
 

Continuar e aprimorar o apoio à agricultura familiar e pequenos produtores, na busca da diversificação, 

mantendoo no campo com suas famílias, obtendo mais renda e qualidade de vida. 
 

Apoio técnico para melhoria da qualidade dos produtos hortifrutigranjeiros para produção e venda. 

 

Viabilizar recursos para perfuração de poços artesianos e rede de distribuição em localidades que 

necessitam. 

 

Manter as estradas entre Sede e os distritos sempre em ótimas condições, para melhorar o escoamento 

dos produtos rurais. 

 

Modernizar o Mercado Municipal 
 

Estimular as feiras livres com diversificação para ser uma por dia da semana em lugares diversos, 

padronizando barracas, melhorando a higiene e mantendo a tradição da cultura. 



Resgatar a exposição agropecuária implantando o festival da primavera como evento cultural similar aos 

festivais de verão na capital do estado e de inverno em Vitoria da Conquista  BA 

 
 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

Manter a política de Valorização Profissional através da atualização anual do Piso Salarial Nacional . 
 

Ampliar a oferta da Educação Infantil – creches e préescolas – com a construção, ampliação e 

qualificação dos espaços educativos, principalmente em tempo integral 

 

Manter em boas condições a frota do transporte escolar e planejar a sua renovação e aquisição de 

Ônibus novos. 

 

Criação das Olimpíadas do conhecimento. 
 

Criar a Orquestra sinfônica de Teixeira de Freitas.  

Dar apoio a todas as práticas culturais da cidade: 

Promover a integração da cultura nos eventos festivos do São João, São Pedro, Festa da Cidade, e 

outras. 
 

Estimular a Criação da Associação dos Estudantes Universitários para juntos discutir interesses da classe 

como a ajuda de custo no transporte até as universidades. 
 

Construção do Centro de Convenções e Teatro Municipal. 
 

Criar a Casa da Cultura para dar Apoio e valorizar os artistas do Município. 
 

Proporcionar a capacitação dos professores e equipe pedagógica, merendeiras, serventes e equipe 

administrativa. 

 

Criar programas de erradicação do analfabetismo. 

 
Garantir investimentos em: Materiais pedagógicos, merenda escolar com qualidade, tecnologia da 

informação e na manutenção e ampliação nos espaços escolares. 
 

Buscar junto aos Governos Federal e Estadual ampliação do Ensino Técnico Regular nas escolas 

Estaduais do Município. 

 

Construir uma biblioteca moderna e com livros atualizados e computadores para acesso à internet. 
 

Instalar projeto padaria na escola em toda rede municipal. 
 

Implantar programa Libra nas Escolas como aprendizado essencial e inserção social de alunos e 

professores. 

 
 

INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 
 

Pavimentar em asfalto as vias de interligação dos bairros, melhorando a mobilidade urbana. 

Solucionar mobilidade no perímetro urbano municipal com abertura de novas vias. 



Pavimenta com estrutura de concreto as vias secundárias principalmente, potencializando as áreas 

pavimentadas pelo menor custo da implantação e manutenção e melhor conforto térmico. 

 

Manter as máquinas em condições de trabalho e renovar a frota. 

Criar ciclovias na Cidade para facilitar fluxo dos ciclistas. 

Construir canteiro central da Av. Das Nações com academia, pista para Ciclismo, Caminhada, quiosques, 

etc. 
 

Criar uma equipe específica de jardinagem para conservar a cidade mais bonita e acolhedora. 
 

Fazer um projeto com técnicos para reurbanizar a nossa cidade com: mudança de árvores que estão 

danificando as construções, padronização de calçadas, aumentar número de rotatórias nas avenidas 

principais, sincronização semafórica. 
 

Estimulando a coleta seletiva dos resíduos sólidos, gerando emprego e renda. 

Instalar lixeiras nos principais pontos públicos da cidade. 

Levar transporte aos Bairros que ainda não são atendidos pela empresa do transporte coletivo 
 

Buscar recursos para criar dois locais de lazer e prática de esportes (Bosque/Parque) além do potencial 

de laser também gera renda e empregos com quiosques, na Biquinha e fundo do Antigo COLEM. 

 

Construção de abrigos/albergue para moradores de rua e desabrigados. 

 
Melhorar o serviço de manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública. 

  

Utilizar aplicativos que facilitem a solicitação e a realização dos serviços 
 

Melhorar a sinalização de trânsito. 

Reforma e melhoria nas praças. 

Construção de quiosques e infraestrutura necessária para atender demandas dos usuários da Praça de 

Alimentação na Praça da Bíblia. E multiplicar para as demais praças dos bairros. 
 

Assumir a responsabilidade pelo abastecimento de aguas e sistema de esgotamento sanitário na cidade 

e soluções para não haver um desabastecimento de agua no município em um futuro próximo. 

 
 

SAÚDE 
 

Manter as unidades de saúde de forma a melhorar a qualidade dos serviços com ampliação de ações e 

garantindo material de consumo humano. 
 

Aperfeiçoar o Melhor em Casa, ampliando sua equipe e seu atendimento para desafogar o Hospital 

Municipal Teixeira de Freitas. 

 

Criar Projeto Saúde na Escola. 
 

Implantar na Rede de Saúde Municipal uma clínica para tratamento de dependentes químicos.  

Buscar alternativas para aumentar o número de Médicos especialistas na rede de Municipal. 



Ampliar o Hospital Municipal para melhor atender os Munícipes e possibilitando o exercício dos 

estágios/residentes da UFSB no curso de Medicina. 

 

Instalar Centro de Diagnostico no Município com ressonância, tomografia, cateterismo, etc ( exames de 

media e alta complexidade). 

 

Ampliar número de leitos de UTI do Hospital Municipal. 

Criar a Hospital de Hemodiálise 

Ampliar Clínica de Cardiologia 
 

Buscar junto ao Estado e União parceria para construção de um HGE – Hospital Geral do Estado. 
 

Ampliar UTI neonatal da maternidade 

 
Rever junto ao Estado a lista de medicamentos de alto custo e medicamentos excepcionais.  

Ampliar o número de medicamentos do programa de assistência farmacêutica. 

Dar continuidade ao Programa Hiperdia (Hipertensos e Diabéticos), mantendo medicamentos e condições 

de acesso dos usuários. 
 

Criar um programa municipal para atenção ao idoso, inclusive com atividades físicas e acompanhamento 

de equipe multiprofissional, no município. 

 

Aprimora o CAPS e buscar novos convênios para proporcionar um bom atendimento ao usuário. 
 

Aumentar os itens da farmácia básica de medicamentos.  

Ciar a Clínica da Mulher 

Criar a Clínica de pediatria 
 

Centro de Atendimento ao Idoso (GERIATRIA) 
 

Manter e ampliar os serviços do NASF nas unidades de saúde. 

 
Construir parceria entre a Pastoral da Criança e Município para acompanhamento das carências 

nutricionais. 
 

Garantir os medicamentos de uso contínuo nas unidades de Saúde 
 

Apoiar os Programas de Combate a Dengue e criar uma estratégia para erradicação do mosquito 

transmissor da dengue, melhorando o suporte técnico da equipe de Agentes de Endemias. 
 

Buscar parceria com governo Federal e Estadual para aquisição de novas Ambulâncias SAMU 
 

Manter o serviço de endemias atualizado e com notificações periódicas conforme regulamentação do 

SUS e melhorar o suporte da equipe. 
 

Melhorar atendimento odontológico das Unidades de Saúde e levar o atendimento até as escolas. 

 

Manter e dar suporte técnico para equipe de Vigilância Sanitária. 



Aprimora métodos de Marcação de exames e consultas do Município através de aplicativos web onde o 

usuário poderá marcar e acompanhar em tempo real o andamento do seu atendimento sem a 

necessidade de locomoções e enfrentamento de filas 
 

Viabilizar equipamentos para as equipes da estratégia Saúde da Família. 
 

Implantar Unidade Móvel Odontológica vinculada a Unidade Básica de Saúde nas comunidades rurais 

ainda não atendidas pelas unidades de saúde bucal. 
 

Indústria, Comércio e Turismo 
 

Estimular o comércio, criando eventos que ajudem no crescimento do consumo, principalmente com a 

vinda da população das cidades vizinhas, pois é o setor que mais facilmente absorve mão de obra em 

nossa cidade. 
 

Executar melhorias na infraestrutura do Polo Industrial, como: Iluminação, roçada em terrenos, serviços 

jardinagens e segurança. 

 

Viabilizar recursos para a construção de galpões industriais para estimular a instalação de indústrias 

gerando mais emprego e renda. 
 

Qualificar a mão de obra, apoiando cursos técnicos em parceria com o SENAI, SEBRAE, e outros. 

 

Divulgar ainda mais o nosso Município para atrair investimentos no setor Comercial, Industrial e 

Agroindustrial. 

 

Levantar as potencialidades turísticas do nosso município, principalmente o turismo de negócios. 

 

Preparar as propriedades rurais modelo e qualificar os moradores para receberem visitas técnicas e 

trocas de experiências no setor de turismo, principalmente o parque histórico da Fazenda Cascata. 
 

Divulgar e incentivar as visitações na área de preservação ambiental. 
 

Revitalizar a EXPOAGROPECUARIA, além de apoiar eventos como o, Dia do Agricultor, festa da melancia 

que e um dos cultivos mais fortes e empregadores. 

 

Incentivar a criação de Cooperativas de Produção e apoiar os projetos para o Micro Crédito. 
 

Incentivar e dar apoio às indústrias e fábricas do Município e da Região para se instalarem no Polo 

Industrial, gerando emprego aos Munícipes. 
 

Reavaliar a horário de funcionamento do comercio, estimulando que inicialmente funcione do primeiro 

domingo do mês. Estimulando a população dos municípios vizinhos a poderem vir consumir em Teixeira 

de Freitas. 

 

Capacitar pessoas e empresas locais para participarem de processos licitatórios através de cursos de 

capacitação com o objetivo de tornalas competitivas. 
 

Segurança 
 

Criar um centro integrado de segurança e inteligência promovendo a parcerias entre as policias e a 

guarda municipal 
 

Criação de Blitz educacional no Trânsito, para motoristas e pedestres. 



Regulamentação para moto taxistas e Taxistas quanto ao atendimento de usuários. 

Capacitação/cursos para guarda e agentes de transito do município. 

Aquisição de veículos para guardas e agentes de transito. 
 

Manter patrulhas de vigilância 24h por Bairros do município com maiores índices de violência. 

Implantação da Ronda Escolar pela Guarda Municipal; 

Ampliação da frota de veículos da Guarda Municipal; 

Atingir 50 câmeras de vigilância em operação; 

Atingir a quantidade de 300 membros na Guarda Municipal 

Aquisição de caminhão para o Corpo de Bombeiro 

Apoio ao projeto de monitoramento do centro comercial por meio de câmeras de vigilância. 

Criação e implantação dos Centros da Juventude. 

Criação da Casa Abrigo da Mulher Vítima da Violência. 

Monitoramento via GPS das viaturas da Guarda Municipal. 

Atenção prioritária à criança e ao adolescente: garantindo meios para o pleno funcionamento dos 

Conselhos Tutelar e Municipal da Criança e do Adolescente; 

 
 

MEIO AMBIENTE 

 
Programa Cidade Verde: plantar no mínimo 12 mil mudas de árvores no perímetro urbano, durante os 

quatro anos de governo. 

 

Elaborar programa de proteção ambiental, que compreenda gestão de resíduos sólidos e coleta 

seletiva, bem como incentivar o empreendedorismo nessa área. 
 

Realizar trabalho de recuperação e preservação das águas da cidade, Biquinha do Colina Verde, e 

outras nascentes. 

 

Valorizar e estimular a educação ambiental na comunidade Teixeirense 
 

Coleta periódica do lixo reciclável nas comunidades do interior com apoio da Associação dos Catadores 

do Município. 

 

Dar apoio à Associação dos Catadores através da conscientização dos moradores na coleta seletiva, 

buscando capacitação pessoal, melhoria da estrutura física com a construção de barracão próprio, e 

aquisição de equipamentos necessários. 
 

Promover a regularização fundiária das áreas de proteção ambiental 

 
 
 
 
 
 



 

ESPORTE E LAZER 
 

Criar centro esportivo e cultural em bairros periféricos para atrair jovens e crianças para praticas 

esportivas e culturais. 

Reforma do ginásio de esportes, ampliando suas modalidades de esporte e melhorando sua 

infraestrutura. 
 

Desenvolver políticas de esportes integradas a outras áreas, como: Projeto Vida Ativa associados à 

terceira idade, à criança e adolescente, às pessoas portadoras de necessidades e às pessoas que 

participam dos programas de saúde como: hipertensos, diabéticos e outros. 

 

Continuar apoiando e aprimorar todas as práticas esportivas, nas diversas faixas etárias (ex.: futebol de 

campo, futsal, atletismo, basquete, vôlei, handebol, xadrez, balé, ginástica rítmica e outros). 

 
 

CONCLUSÃO 
 

Não a nada mais essencial do quer cuidar das pessoas de nossa Teixeira de Freitas, promover a 

eficiência dos serviços públicos, estimular o desenvolvimento e otimizar a aplicação do erário publico 

com transparência e participação popular. Assim nos comprometemos em seguir este plano como 

compromisso com todos os cidadãos sendo o alicerce na condução da gestão 
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