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1 - CONTEXTUALIZAÇÃO. 
 

 
O plano proposto tem a finalidade apresentar a implementação de ações de 

governo a serem durante a gestão 2021 – 2024 que traga atendimento as demandas e 
anseios da comunidade Potengiense.  
 

 
São abrangidas, neste plano, todas as áreas da administração pública municipal, 

com atenção especial voltada para saúde e educação, pilares básicos para uma 
sociedade mais desenvolvida. 
 

 
Não terão menos atenção as ações de assistência social, a procura pela 

geração de emprego e renda como forma de minimizar a busca retirada do maior 
número possível de famílias da situação de pobreza e extrema pobreza. 
 

 
A organização administrativa terá ênfase na procura pelo incentivo, respeito e 

reconhecimento ao servidor público, levando à classe a sua importância para o bom 
funcionamento da administração municipal. 
 

 
Também serão desenvolvidas ações que possam ofertar assistência ao pequeno 

produtor rural e agricultor familiar, criando programas de assistência e apoio com a 
oferta de insumos e serviços para o desenvolvimento da atividade. 
 

 
As ações de serviços públicos serão voltadas principalmente para organização e 

preservação da malha viária e outras ações que tragam ao cidadão potengiense uma 
melhor qualidade de vida.  

 
Por fim, a atividade cultural terá seu espaço garantido, através da criação e 

implementação de projetos voltados a preservação do patrimônio histórico, imóvel e 
intelectual do artista da terra. 
 
 
 
2 - METAS PROPOSTAS. 
 
1. Área de Saúde 
 
1.1 – Humanização do atendimento. 



 
 Ofertar aos profiss ionais da saúde, hospital e unidades básicas de atendimento, 
condições de trabalho que possibilitem atendimento qualificado ao cidadão 
potengiense. 
 
 
1.2 – Estruturação das unidades de atendimento. 

 
Promover a recuperação e ampliação da Unidade Mista de Saúde e Unidades 

Básicas de Saúde como forma de dá a população em geral atendimento a contento e 
de qualidade. 

 
 

1.3 – Eficiência na atenção à saúde. 
 
Manter e ampliar o programa municipal de medicamentos, em parceria com o 

programa estadual de distribuição, para oferecer ao cidadão carente do município o 
remédio no tempo e na medida da sua necessidade. Além de dotar a unidade mista de 
saúde dos insumos essenciais para o bom desenvolvimento das suas atividades. 

 
Criar ações específicas para enfermidades que mereçam atenção especial 

como controle de pressão (hipertensos) e diabéticos. 
 
Ofertar, através da Unidade Mista e convênios particulares, assistência 

laboratorial para garantir exames para a população carente. 
 
Garantir a regularidade da fro ta vinculada à saúde, principalmente ambulâncias, 

para que não falte a assistência na ocasião da urgente necessidade. 
 
 
 
2. Área de Educação 
 
2.1 – Estruturação das Unidades de Ensino 
 

Mapear a rede municipal de ensino, promovendo a recuperação sistemática das 
unidades escolares, promovendo a adequação às novas necessidades e melhoria das 
instalações para a classe estudantil e de professores. 

 
Conclusão da unidade de ensino infantil no loteamento “nova potengi”, 

implantando, ainda , na unidade escola de tempo integral para alunos das séries 
iniciais. 

 
 

2.2 – Ações para classe docente. 
 
Revisão e atualização do Plano de Cargos e Carreira dos Professores. 
 
Oferta de capacitação e planejamentos para o bom desempenho da atividade 

docente. 
 



2.3 – Ações para classe discente. 
 
Implantar unidade municipal de tempo integral para alunos das séries iniciais.  
 
Informatização e modernização da biblioteca municipal (centro de pesquisa). 

 
Estimular a prática de esportes olímpicos nas escolas municipais, criando 

mecanismos que financiem competições intercolegiais para que possamos afastar 
nossas crianças e jovens da ociosidade e do possíve l contato com as drogas. 
 

Promoção de gincanas culturais visando desenvolver o dom artístico do aluno da 
rede municipal. 
 

 Oportunizar a realização de feiras, datas culturais (São João, quadrilhas, etc) 
com toda a classe estudantil. 

 
Promover a melhoria das condições de transporte escolar. 
 
 

3. Infraestrutura e Administração. 
 

3.1 – Atenção ao servidor. 
  
 Condicionar os prédios públicos com espaços e equipamentos adequados ao 
bom desempenho da atividade. 
 
 Garantir ao servidor os reajustes salariais que atendam á legislação e controle 
da despesa pública que não tragam instabilidades. 
 
 Controle da dívida pública. 
 
 
3.2 – Ações de serviços públicos. 

 
Revitalizações de praças e espaços públicos. 

 
 Manutenção de programa de pavimentação e recuperação de calçamentos na 
sede e zona rural. 
 
 Construção de casas populares em regime de mutirão 
 

Manutenção e recuperação de estradas vic inais e passagens molhadas. 
 
Desenvolver projetos que tragam melhorias nas condições de saneamento 

básico. 
 
 
3.3 – Me io ambiente. 

 
Arborização nas ruas e praças. 
 



Preservação de rios e nascentes. 
 
Incentivar práticas para evitar queimadas. 
 
Incentivar ações para a prática da sustentabilidade, principalmente no programa 

de coleta de lixo. 
 
 
 
4. Esporte. 

 
4.1 – Manutenção das praças esportivas 
 

Reforma de quadras esportivas na sede e zona rural. 
 
Conclusão das obras do Estádio Municipal. 
 
Garantir às comunidades a construções de campos, tipo terrão, para prática de 

atividades esportivas. 
 
 

4.2 – Do desporto. 
 
Incentivar, através da Secretaria de esportes, a realização de competições nas 

mais diversas modalidades, promovendo, assim, a inclusão social e o desenvolvimento 
físico para uma melhor qualidade de vida.  

 
Criar competições escolares, interclasses nas modalidades, futsal, vo ley e 

outras modalidades esportivas. Promovendo a integração da classe estudantil. 
 
Apoiar competições esportivas a nível local e regional para atletas amadores do 

Municíp io. 
 
 

4.3 - Segurança 
 

Promover parcerias junto aos Órgãos estaduais de segurança para garantia da 
Lei e da Ordem no livre trânsito do cidadão Potengiense. 
 
 
5. Agricultura. 

 
5.1 – Ações de apoio ao pequeno produtor rural. 
 

Construir equipe técnica para prestação de assistência ao pequeno produtor, 
dando condições aos mesmos de criar e desenvolver atividades eficazes ao seu 
sustento. 
 

Fortalecer o apoio as associações comunitárias. 
 



Criar um programa que auxilie os pequenos produtores nos momentos do plantio 
das culturas anuais (Disponibilidade de insumos). 
 

Criar o programa para melhorar as condições dos solos através de parcerias 
com laboratórios e técnicos. 
 

Criar um programa que permita aração de terra para aqueles pequenos 
produtores. 
 

Manutenção da agricultura famíliar. 
 
Fortalecimento do PAA E PNAE ( fiscalização e geração de oportunidades). 
  
Incentivar uma feira pecuária no município. 

 
 
6. Assistência Social. 

 
6.1 –  Programa Sociais. 
 

Criar projetos que garantam a construção de moradia para todos, “moradia 
popular”, e que atenda as pessoas mais carentes. 
 

Implantar os agentes sociais para acompanhar e controlar as demandas famílias 
em situação de pobreza e extrema pobreza. 
 

Garantir a d istribuição de cestas básicas e outros itens básicos às famílias em 
situação de extrema vulnerabilidade. 
 
 Criar, desenvolver e implantar programas sociais que tenham por finalidade a 
retirada de família de situação de pobreza e extrema pobreza. 
 
 
6.2 –  Melhorias das instalações de atendimento. 

 
Restauração das instalações do CRAS. 
 

 
7. Cultura. 

 
7.1 –  Das ações gerais. 
 

Criação por meio de lei municipal o S istema Municipal de Cultura. 
 
Criar a secretaria de cultura, tornando-se independente da secretaria de 

educação. 
 
Instituir um conselho municipal de cultura. 
 
Implantar um sistema municipal de cultura para que o município possa 

criar e desenvolver projetos, eventos, fóruns culturais. 



Realizar um mapeamento cultural com isso um diagnóstico da realidade 
do município de Potengi-CE. 

 
Aberturas de editais para projetos culturais a serem desenvolvidos na 

sede municipal. 
 
Criação de um programa de qualificação cultural para os agentes públicos, cujo 

o objetivo é formação cultural para melhor desenvolvimento dos 
colaboradores. 

 
Criação do museu municipal das diversas personalidades culturais e que 

ajudaram a construir a identidade do município. 
 
Criar indicadores e mecanismos de monitoramento e avaliação com revisão 

periódica feito pelos colaboradores e conselho municipal. 
 
Criação de programa jovens sonhadores com apoio e incentivo a circula- 

ção de artistas, grupos e instituições que irão partic ipar de eventos culturais em níve is 
municipais, estaduais, sendo estes registrados no mapa 
cultural do municíp io. 

 
Criar o primeiro fórum municipal de cultura, realizando Conferência Municipal de 

Cultura a cada ano, com participação da sociedade em geral com 
o intu ito de mostrar resultados e apresentar novos projetos. 

 
Garantir que o setor cultural esteja presente nos termos legais do plano 

plurianual do municíp io de Potengi. 
 
Incentivar a criação de redes e consórcios entre os municípios, possibilitando a 

valorização das culturas locais e o intercâmbio de atividades. 
 
Criar a feira de eventos culturais e de artesanatos para mostrar e gerar 

renda aos pequenos produtores. 
 
Elaborar o programa: Agente Municipal de Cultura. 
 
Criar um programa cultural que leve as manifestações artísticas para as 

comunidades em geral com artistas da terra, e grupos que possa contribuir para a 
identidade do município. 

 
Restaurar CEMAC, utilizando como centro de desenvolvimento multicultural 

municipal atendendo as crianças, jovens e adultos. 
 
Elaboração do um plano estrutural para o CEMAC de som, iluminação, e 

acessibilidade. 
 
Garantir o acesso das pessoas com deficiência a 100% (cem por cento) 

dos equipamentos culturais municipais, seus acervos e atividades, atendendo aos 
requisitos legais de acessibilidade. 

 
Divulgação dos eventos culturais que irão ocorre dentro e fora do município. 



Centro cultural e tecnológico para os jovens e adultos do municipal. 
 
Aprovar o calendário oficial de cultura, verificando o que foi aprovado na 

conferência municipal a ser realizada no primeiro semestre de 2021. 
 
Garantir o financiamento dos artistas municipais em eventos municipais e 

estaduais. (Sujeito à aprovação de lei). 
 
Juntamente com a secretaria de turismo do estado do Ceará criar um 

mapa turístico municipal somando ao mapa cultural. 
 
Estabelecer Eventos mensais para a sociedade em geral de todo o município. 
 
Apoiar e incrementar a banda de música municipal. 
 
Criar uma programação de eventos competitivos com diversas modalidades com 

Premiação dos grupos culturais vencedores, visando apresentações fora do município. 
 
Garantir e alocar recursos para custear os projetos em construção ou em 

desenvolvimento. 
 
Oportunizar os jovens com projetos culturais desenvolvido por eles garantindo a 

participação dos mesmos dentro e fora do município. 
 
Trabalhar a arte e cultura dentro das escolas. 
 
Garantir certificação de participação dos membros envolvidos nos projetos. 
 
Aprovar maior orçamento para cultura a fim de dar subsídios aos projetos 

e as iniciativas culturais. 
 
Destinar um percentual do PIB municipal para custear e financiar os eventos e 

projetos a serem desenvolvidos. 
 
Fazer um diagnóstico amplo da situação trabalhista dos trabalhadores da 

cultura para provocar o aumento do emprego formal e capacitação do setor. 
 
Parceria com a secretaria de educação melhorando a qualidade de ensino 

dessa disciplina e promovendo a diversidade cultural do municíp io e da 
região, bem como da cultura brasileira. 

 
Promover parcerias entre universidades para melhor desenvolvimento 

dos programas. 
 
Integrar o Sistema Nacional e estadual de Cultura para que mais projetos 

de arte e cultura locais recebam recursos públicos federais. 
 
 
 
3 – FONTES DE FINANCIAMENTOS. 
 



A implantação dos projetos e atividades relacionadas nesse plano terão como 
fonte financiamento as transferências constitucionais do Município, federal e estadual, 
as transferências oriundas dos Fundos Nacional de Saúde, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação e da Assistência Social e a arrecadação própria. 
 
 
4 – CONCLUSÕES. 
 

As ações e os projetos relacionados nesse plano tem como objetivo principal a 
oferta dos serviços básicos e essenciais ao cidadão potengiense, em especial àquele 
mais carente. 

 
Visam também, trazer para todos, a qualidade do serviço público que resulte 

numa melhor qualidade de vida para toda a nossa sociedade. 
 


