
PLANO DE GOVERNO 65 

1. TRANSPARÊNCIA E GESTÃO 

• Implementação do orçamento participativo; 

• Criar Escola Municipal de Formação de Pessoal; 

• Efetivar o portal da transparência e incrementar os mecanismos de comunicação 

no âmbito institucional e com a população, no intuito de promover a 

democratização da informação e estimular a participação social; 

• Implantação de ferramentas para obter eficiência na arrecadação e gasto público; 

• Atualizar constantemente o Cadastro Mobiliário e Imobiliário do Município; 

• Manter diálogo permanente com os servidores buscando efetiva participação 

democrática na gestão; 

• Implementar o Programa “Prefeitura nos Bairros”, tendo como objetivo a 

descentralização do atendimento das reivindicações sociais, culturais, 

comunitárias, sanitárias; otimizando a atuação da administração pública nos 

bairros que compõem o município, propiciando a aproximação dos agentes 

políticos com os administrados em seu próprio local de convivência. 

2. SAÚDE  

• Implantar um programa de ampliação, reforma, melhoria e manutenção 

permanente da infraestrutura física das Ubs e hospital municipal, garantindo aos 

profissionais de saúde condições de trabalho e um espaço para melhor atender a 

população; 

• Concepção do laboratório Municipal de análises clínicas; 

• Expansão gradativa das especialidades médicas existentes no serviço público 

municipal, diminuindo também a necessidade de deslocamento para outras 

cidades para tratamento médico; 

• Busca pela aquisição de uma ambulância tipo B para atendimento pré-hospitalar 

e transferência de maior complexidade; 

• Implantar no Município de Grossos, uma coordenadoria de política de 

medicamentos, que seja responsável pela gestão dos medicamentos (distribuição, 

armazenamento, fármaco-vigilância) visando garantir o fornecimento ininterrupto 

dos mesmos, nos organismos de saúde da rede municipal; 

• Criação do PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso); 

• Promover capacitações dos servidores e profissionais da saúde a fim de garantir a 

melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando 

uma postura de atenção e cuidado que responda afetivamente à expectativa da 

população; 

• Implantar um sistema informatizado e integrado entre as unidades de saúde com 

o armazenamento do histórico de atendimento dos pacientes; 

• Implantação do Programa Saúde do Trabalhador, com a visita das equipes 

de profissionais da saúde nas Empresas do Município, durante o horário de 

trabalho, diminuindo filas nos atendimentos dos Postos de Saúde e prevenindo 

todo o tipo de doenças; 

• Desenvolver políticas públicas voltadas ao atendimento de enfermidades, controle 

de reprodução e atenção aos animais domésticos; 



• Ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento das Doenças e 

Agravos, das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da AIDS, 

assegurando a assistência necessária nos pontos de atenção à saúde; 

• Ampliar as ações de prevenção e controle do uso do tabaco, álcool e outras drogas, 

com destaque para o crack, em articulação com o Plano Nacional Integrado de 

Enfrentamento ao Crack; 

• Executar ações de cuidado em saúde mental nas unidades básicas de saúde; 

• Fornecer assistência pré-natal nas unidades de saúde, adotando estratégias que 

favoreçam o acesso para todas as mulheres e o incremento de ações de educação 

em saúde sobre a importância do pré-natal. 

• Incrementar a execução das ações de vigilância epidemiológica, incluindo o 

controle e monitoramento das doenças transmissíveis e não transmissíveis, da 

imunização e da oferta de resposta rápida às ocorrências e surtos. 

3. EDUCAÇÃO 

Universidade Aberta do Brasil 

• Estabelecimento do curso de libras na UAB; 

• Constituir Curso de Línguas estrangeiras no UAB, em parceria com instituições 

ofertantes de tais cursos da região; 

• Potencializar as atividades do Polo Educa Grossos: Através da manutenção dos 

cursos já existentes com recursos próprios; 

Rede Municipal de Ensino  

• Reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Salários; 

• Reforma e Ampliação da Creche Municipal para melhor acomodação das crianças 

e melhores condições de ensino; 

• Reforma da Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus, com vista a melhorar a 

estrutura física do prédio;  

• Implementação de áreas de recreação nas escolas municipais de educação infantil  

• Implementação do ensino do Sal como matéria interdisciplinar na rede municipal 

de ensino no fundamental 2 e no ensino fundamental 1 como disciplina 

extracurricular; 

• Implantação de aulas de educação física e música na educação infantil; 

• Recuperação das aulas do ano de 2020 através das aulas remotas; 

• Internet gratuita em espaços que sejam de acesso a comunidade escolar mais 

carente; 

• Fortalecer o Cronograma de Formação Pedagógica, frisando principalmente o 

ensino fundamental 2 com vista a melhorar o ideb dessa faixa. 

4. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

• Fortalecimento da sec. Mun. Para realizar fiscalização, Orientação e 

licenciamento, hoje realizadas pelo IDEMA -  gerando em contrapartida recurso 

para o município pela realização de tais atos; 

• Criação do Plano Municipal de MEIO AMBIENTE – Diagnostico e zoneamento 

da cidade; 

• Educação Ambiental: Semana Municipal de Meio Ambiente; 



• Restruturação do sistema municipal de coleta de resíduos sólidos: coletores 

públicos, troca de caminhões e epis para funcionários; 

• Estruturação do serviço de coleta de entulho e poda; 

• Conscientização da População para a importância da coleta dos resíduos e a forma 

como deve ser colocada para a retirada; 

• Plano de controle de Dunas através da implementação de vegetação rasteira, por 

meio do reestabelecimento da vegetação nativa ou biotecido;  

• Ampliação e Adaptação do Aterro Municipal, transformando em um aterro 

controlado:  Serviço Regular de compactação de lixo e criação de valas sépticas; 

• Criação do Serviço de Coleta Seletiva: Tentando parceria com Sebrae para criação 

de cooperativa; 

• Substituição das espécies de árvores, por frutíferas, através da criação do plano 

municipal de arborização;  

• Restabelecimento dos Coquerais nas regiões litorâneas – como alternativa 

também para implementação de renda, através do manejo do coco e seus 

derivados; 

• Criação do Viveiro de Mudas Nativas; 

• Criação da Horta nas Escolas – parceria com a sec. De educação para o cuidado 

das hortas como parte da avaliação escolar, como atividade extracurricular 

interdisciplinar, através do ensino das técnicas de plantação, cultivo, manejo, e 

como esses pontos se interligam com as disciplinas da grade curricular. 

5. TURISMO 

• Fortalecer a posição do município nos fluxos turísticos regionais; 

• Capacitação dos moto-taxis para mostrar as belezas municipais; 

• Criação dos Postos de Informações Turísticas; 

• Criação do Centro Municipal de Artesanato -  utilizando espaço do próprio 

município; 

• Inventário Turístico do Município; 

• Regularização do Conselho Municipal de Turismo; 

• Estabeleceremos comunicação ágil com os agentes econômicos da cidade, 

universidades e entidades do sistema “S” (Sebrae, Sesc, Senai e Sesi) e com os 

Governos Federal e Estadual, objetivando a realização de parcerias para a 

implementação das ações planejadas como da realização de um amplo Programa 

de Qualificação Profissional, buscando incorporar principalmente as 

comunidades mais diretamente envolvidas com a atividade turística; 

• Fortalecimento do Calendário de eventos do Município; 

• Criação do Roteiro Turístico do Município; 

• Regulamentação e Promoção das Dunas da Valença: Através da criação de 

acessos, trilhas, zonas de passeio para veículos automotores. Sinalização através 

de placas durante todo o percurso e Exploração Sustentável da DUNA DO PÔR 

DO SOL, entre as comunidades de Valença e Areias Alvas. Disponibilização de 

Lixeiras para resíduos sólidos; 

• Rota do Sal – Passeio pelas salinas artesanais, afim de mostrar todo o processo de 

formação do Sal, desde a chegada das águas até o embarque para processamento, 

através da Criação de um Roteiro explicativo pelas Salinas Artesanais; 



• Implantação do Projeto Hotéis Comunitários – Através do Qual se busca 

viabilizar a parceria de moradores locais e iniciativa privada para a transformação 

de casas familiares em locais de recebimento de turistas para que o turista vivencie 

a realidade do popular local. Gerando renda e fomentando o turismo; 

• Incentivo ao turismo náutico no município; 

• Fomento ao turismo desportivo, com ênfase principal em modalidades aquáticas 

a exemplo do Kitesurf; 

• Estimular e oferecer a assessoria para implantação de novos hotéis, pousadas e 

locais para acomodação de turistas; 

• Realizar campanha de sensibilização da comunidade local sobre a importância da 

atividade turística e seus benefícios, para o município de Grossos. 

6.  DESENVOLVIMENTO  

• LEGALIZA GROSSOS: visa estimular e apoiar a legalização dos negócios 

informais em microempreendedor individual – MEI; 

• SIMPLIFICA GROSSOS: Atuação no sentido de simplificar o processo de 

abertura, licenciamento e fechamento de micro e pequenas empresas. Para tanto, 

desenvolveremos o sistema Simplifica Natal, que visa integrar os órgãos 

envolvidos no processo de registro e legalização de empresas e negócios; 

• QUALIFICAR PARA EMPREENDER: consiste em apoiar a qualificação e o 

aperfeiçoamento dos empreendedores (as) para fortalecer sua capacidade de 

gestão e de prestação de serviços e geração de produtos com qualidade; 

• Fortalecimento do CREDI GROSSOS através concessão de microcrédito 

orientado a ser concedido pela prefeitura em parceria com agentes financeiros aos 

empreendedores (as) de Grossos para constituição e/ou ampliação do seu negócio; 

• PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO: Atuar em parceria 

com os governos estadual e federal para viabilização de uma política de 

investimentos e financiamentos direcionadas as empresas que querem se instalar 

no município; 

• Articular-se com entidades representativas do setor empresarial visando apoiar as 

iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de 

emprego e renda; 

• Implantar os princípios da economia solidária no município, por meio de um 

programa específico, para estimular o cooperativismo; 

• Criar novas frentes de geração de emprego e renda; 

• Fortalecer o comercio de artesanato local. 

7.  AGRICULTURA  

• Melhorias no programa de corte de terra: iniciar o manejo no período adequado, 

através da disponibilização de dois tratores para tal; 

• Projeto sustentável de reutilização de águas cinzas, Bioágua; 

• Implantação da Feira da Agricultura Familiar com produtos agroecológicos; 

• Incentivo e apoio técnico para que agricultores participem dos programas de 

Compras Governamentais (PAA, PNAE); 

• Programa de regularização fundiária em parceria com a Secretariado 

Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar – SEDRAF; 



• Fortalecimento da Secretaria Municipal de Agricultura no apoio técnico ao 

agricultor familiar: Emissão de documentos GRATUITOS referentes a agricultura 

familiar: - IDIARN – Declaração de vacina, declaração de rebanho, emissãode 

Guia de Transito Animal GTA; INCRA – Emissão, alteração de Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural- CCIR; RECEITA FEDERAL – Declaração do 

Imposto sobre Propriedade Territorial Rural ITR; Ministério do Meio Ambienta 

– Cadastro Ambiental Rural; 

• Pesquisas de viabilidade para inserção de novas lavouras para aproveitamento no 

período de ociosidade do solo; 

• Possibilitar a ida de agricultores a feiras e eventos do setor na busca por parcerias, 

tecnologias e informações que permitam melhorias nas culturas, propriedades e 

lucratividade; 

• Ampliação dos programas de educação e capacitação para o fortalecimento dos 

agricultores, transformando-os em empreendedores do agronegócio, com efetivos 

resultados financeiros; 

• Apoiar programas de desenvolvimento rural que privilegiem a diversificação da 

produção. Novas áreas como piscicultura, apicultura e fruticultura podem gerar 

novas rendas e oportunidades no campo. 

8.  ESPORTES 

• Criação do Conselho e da Conferência Municipal de esporte; 

• Elaborar e implementar o Sistema Municipal de Esporte e Lazer; 

• Viabilizar em parceria com os governos estadual e federal a instalação das 

academias da Melhor Idade; 

• Incentivo aos esportistas com bom rendimento escolar; 

• Manter, melhorar e recuperar os equipamentos públicos de recreação e lazer, 

efetuando reposição de telas, pisos, marcação, vestuários, sanitários, limpeza Etc.; 

• Reformar o estádio e o ginásio de futebol de Grossos; 

• Ampliar a utilização dos espaços públicos da cidade para a realização de 

atividades esportivas e de lazer; 

• Incentivar a organização coletiva de eventos de lazer e esporte recreativo para 

envolver a população local; 

• Fortalecimento do calendário Esportivo Municipal. 

9. CULTURA  

• Patrimônio Vivo: com o objetivo de conceder títulos de Patrimônio Vivo da 

Cidade de Natal a pessoas ou grupos que detenham conhecimentos ou técnicas 

necessárias para a produção e para a preservação de aspectos da cultura tradicional 

e popular no município. 

• Incentivar a produção audiovisual; 

• Promover o Patrimônio Cultural do município, com destaque para preservação de 

sua memória; 

• Possibilitar o fortalecimento das expressões e manifestações artísticas e culturais 

em todas as linguagens, contribuindo com o desenvolvimento e à valorização da 

cultura do Município; 

• Incentivar a divulgação do trabalho realizado pelos artistas locais por meio da 

criação de um portfólio online; 



• Promover a capacitação de gestores, produtores e demais agentes culturais 

visando à qualificação da produção artística e cultural na cidade, aliada às novas 

tecnologias de informação e comunicação; 

• Estabelecer parcerias e convênios para apoio a projetos de iniciativas não 

governamentais que tenham relevância sociocultural, visando intensificar e 

qualificar a agenda cultural de Grossos; 

• Estimular e apoiar a produção de publicações sobre a história, a cultura e as artes, 

bem como a produção de material de formação e divulgação, jornais e revistas 

especiais sobre o universo cultural de Grossos; 

• Identificar, mapear e registrar os acervos culturais das comunidades, construindo 

um inventário do Patrimônio Cultural de Grossos, de construções que revelem a 

diversidade de atividades econômicas com potencial para fomento do turismo 

cultural; 

• Desenvolver programas, projetos e parcerias, visando à digitalização de acervos 

audiovisuais, documentos, bibliografias, fotografias, artes visuais e músicas, entre 

outros produtos para disponibilização pública, ampliando o acesso às diferentes 

produções culturais realizadas no município; 

• Projeto de Oficinas de Arte-educação nas Comunidades, que promove o acesso 

gratuito às artes e às culturas, fomentando a produção local, divulgando costumes, 

saberes e fazeres regionais, e criando oportunidades de geração de trabalho e 

renda. 

10.  INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA PÚBLICA 

• Criação do Centro Administrativo Municipal; 

• Reestruturação do Mercado Municipal; 

• Estruturar, modernizar e informatizar os processos de aprovação de edificações e 

fiscalização de obras e posturas municipais, implementando o sistema de 

gerenciamento, proporcionando o crescimento ordenado do município de 

Grossos; 

• Instalar nas entradas de Grossos marcos visuais como pórticos de entrada, 

identificados com a cultura local e que valorizem artistas ou potencialidades da 

região, reforçando a autoestima dos moradores e criando um sentimento de 

pertencimento que contribua para a proteção e preservação do patrimônio natural 

e cultural de cada comunidade; 

• Promover a ampliação da iluminação pública; 

 

• Investir na padronização e melhoria das calçadas, com a finalidade de garantir o 

acesso das pessoas, priorizando àquelas com necessidades especiais ou 

com mobilidade reduzida; 

• Reforma e adequação das praças públicas; 

• Iluminação das vias de acesso entre os povoados e sede municipal; 

• Criação do Conselho Municipal de Segurança Pública; 

• Implementar um convênio com o Estado para o aumento de efetivo da Polícia e 

Militar 

• Instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade. 

11. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 

• Manutenção do Programa Nossa Ajuda; 



• Criação da Casa Municipal de Apoio ao dependente químico; 

• Programa Rede de Oportunidades: Parcerias com a Rede Privada para inserção no 

Mercado de Trabalho; 

•  Intensificar as Políticas da Assistência Social em Convênio com as esferas 

Federal e Estadual; 

• Criação do Programa CRAS Itinerante; 

• Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em 

situação de violência, além de ações que visem reduzir os índices de violência 

contra as mulheres; 

• Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com deficiência 

e idosos; 

• Elaborar o Diagnóstico Socioterritorial da cidade, identificando a incidência de 

situações de riscos, vulnerabilidades e violações de direitos, a ausência e/ou 

existência de serviços públicos; 

• Elaborar e implementar Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária, 

no sentido de promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários 

• Identificar e apoiar, no acesso ao mundo do trabalho, jovens e adultos com 

deficiência inscritos no Cadastro Único; 

• Criação do Fórum Municipal para os direitos da criança e do adolescente; 

• Ampliar as ações dos Grupos de Convivência da 3ª Idade: A melhoria da 

qualidade de vida da pessoa idosa também depende das ações que o Município 

realiza com os grupos de convivência. Neste sentido, teremos mais atividades que 

valorizem e fortaleçam a inserção social dos idosos. 

12. JUVENTUDE PLENA 

• Constituição do Conselho Municipal de Juventude; 

• Elaborar e implementar a Política Municipal para Juventude de Grossos, com 

ações integradas às políticas de Trabalho, Educação, Saúde, Cultura, Esporte e 

Lazer, capazes de promover aquisições importantes para a vida, assegurando 

direitos e ampliando as oportunidades para a juventude; 

• Priorizar as ações voltadas para a oferta de qualificação e ocupação dos jovens 

para a sua inserção no mercado de trabalho; 

• Incentivar o uso e a ocupação dos espaços e equipamentos públicos por meio da 

promoção de atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer, oportunizando 

o encontro e o fortalecimento dos laços de sociabilidade entre os jovens; 

• Institucionalizar o preparatório para o ENEM. 

 

 


