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EIXO 1 

SERVIÇOS BÁSICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Implantação do Projeto de Psicomotricidade Relacional nos âmbitos social, educacional e da 

saúde. 

 Criação do Centro de Reabilitação Integrada para recuperação de dependentes químicos. 

 Criação do PROGRAMA RENDA-EXTRA que será assistência financeira mensal às famílias mais 

carentes do município em desemprego, que tenha o (a) provedor (a) da casa em internação 

por enfermidade, com renda abaixo do salário mínimo. 

 Criação do Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS) com equipes 

multidisciplinares e profissionais capacitados para tratamento e suporte ao cidadão. 

 Criação e apoio a projetos que combatam a sexualidade infantil e a prostituição infantil e a 

exploração das crianças e adolescentes, em parceria com o Conselho Tutelar. 

  Criar o Núcleo de Assistência à Mulher (NASM) desenvolvendo palestras, discussões e 

atividades de reflexão nas mais variadas temáticas, sobre a participação da mulher na 

sociedade; 

 Assistir crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, em parceria com o 

Conselho Tutelar. 

 Instalação da CASA DO POVO DE GROSSOS, em Mossoró e Natal, para dar suporte aos 

familiares de enfermos e disponibilização de transporte para a logística familiar. 

 Atendimento psicológico e terapia ocupacional para idosos. 

 Criação do PROJETO VOLTA AO TRABALHO com realização de cursos técnico-profissionais 

para pessoas em situação de vulnerabilidade social e desempregados, incentivando-os o 

retorno ao mercado de trabalho. 

 Criação do programa MEU PRIMEIRO EMPREGO visando inserir os jovens no mercado de 

trabalho com a criação de cursos profissionais e estágio remunerado, em parcerias com 

empresas instaladas no município. 



 Criação do NÚCLEO DA MELHOR IDADE para a realização de atividades que visem melhorar a 

qualidade de vida das pessoas idosas e, em parceria com a Secretaria de Saúde realizar exames 

laboratoriais, promoção de atividades física, ações educativas para pessoas acima de 60 anos. 

 Criação do restaurante popular; 

 Criação do CENTRO DE APOIO A JUVENTUDE para estimular os jovens ao protagonismo social, 

artístico, cultural e atividades esportivas e de lazer. 

EDUCAÇÃO 

 Implantação do Regime Escola em Tempo Integral, desde as creches até o ensino fundamental II. 

 Reforma e ampliação das escolas e creches municipais. 

 Construção de creches nos bairros boa esperança, coqueiros e são José; 

 Ampliar as escolas da Educação do Campo para oferecer melhores condições de trabalho aos 

profissionais e alunos. 

 Criação do Fundo Municipal Escolar com autonomia financeira para as escolas. 

 Criação da Biblioteca Pública Municipal. 

 Implantação da Biblioteca Virtual com o objetivo de incentivar a leitura e refletir sobre o bom 

uso das mídias digitais. 

 Instalação de bicicletários nas escolas municipais. 

 Criar o projeto PRA VENCER NO ENEM, curso pré-universitário para estudantes que irão 

realizar o exame nacional do ensino médio. 

 Formação de Equipe Multidisciplinar com psicopedagogos, psicólogo e assistente social para 

as escolas. 

 Realizar o FESTIVAL CULTURAL ESTUDANTIL valorizando a cultura e as artes dentro das escolas 

com apresentações e premiações. 

 Reorganização do Transporte Escolar com padronização e monitores escolares. 

 Realizar formação em serviço, de maneira bimestral, para professores da rede por áreas de 

conhecimento; 

 Estimular os profissionais de Educação Física com realização de competições escolares 

durante o ano, em parceria com a secretaria de Esporte e Lazer. 

 Instalação do Centro de Ciências Integrado para atender alunos e professores das escolas da 

zona urbana e rural em aulas práticas de laboratório; 

 Criar o projeto AO MESTRE COM CARINHO, com atendimento voltado a professores e 

funcionários. 



 Reformular o Plano de Cargos e Carreiras com gratificações por titulação acadêmica 

(Especialização, Mestrado e doutorado) para incentivar formação continuada do professor. 

 Apoio financeiro para transporte e alimentação para professores que se deslocam em grandes 

distâncias ou para aqueles que residam em outros municípios. 

 Criação do PRÊMIO EDUCAÇÃO NOTA 10 premiando no final de cada ano letivo as escolas que 

mais se destacaram envolvendo as atividades e desempenhos dos alunos, professores e 

servidores. 

 Apoio aos estudantes que buscam educação formal e acadêmica nos municípios vizinhos, com 

fornecimento de transporte escolar e monitor. 

 Criação de vagas de estágio remunerado para os estudantes de cursos de graduação a partir 

do 5º período. Nesse estágio o estudante já começa a ter contato com as disciplinas 

profissionais e assim podem contribuir com a administração do município e iniciar o exercício 

da profissão; 

 Capacitar gestores escolares, oferecendo Pós-graduação em Gestão Escolar, através de 

parcerias com Universidades e Institutos Federais. 

 Contratar através de CONCURSO PÚBLICO profissionais especialistas em Educação Especial. 

 Implantação do 14° salário para os professores. 

 Distribuição de kits escolares e fardamento para todos os alunos da rede municipal de ensino. 

 Incentivar a participação de alunos e professores às feiras e olimpíadas científicas, bem como 

implantar, em parcerias com as escolas, calendário de participação nas diversas olimpíadas, 

com ênfase na OBMEP. 

 Criar a competição municipal de matemática premiando os melhores alunos, professores e 

escolas destaques, com celulares, tabletes e equipamentos de tecnologia. 

 Criar o CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos). 

 Criar uma política de erradicação do analfabetismo ampliando o nível de escolaridade 

municipal. 

 Reorganizar o currículo escolar, incluindo temáticas relacionadas a economia e ao 

empreendedorismo (Sal e Manguezais). 

 Criar o projeto Ciência e Tecnologia na Escola, onde todas as escolas municipais organizarão 

evento científico em todos os níveis de ensino (Infantil ao Fundamental II). 



 Criação do PROJETO INCLUIR com a finalidade de desenvolver campanhas de acessibilidade e 

direitos de pessoas com necessidade educativas especiais, com ações voltadas também para as 

famílias de estudantes e aquisição de equipamentos necessários. 

 Implantação de cursos profissionalizantes em parcerias com empresas, universidades, Senai, Sesc 

e Senac para estudantes da rede municipal de ensino. 

 Criação do Programa Reforço Digital, onde alunos da rede municipal terão aulas extras, por meio 

de plataformas digitais. 

 Implantação da RONDA ESCOLAR, com a finalidade de levar segurança para todos que fazem o 

ambiente escolar da rede municipal. 

 Realizar parcerias com o Ministério da Educação, Institutos e Universidades Federais e Estaduais, 

com o objetivo de oferecer cursos técnicos, profissionais e acadêmicos no Polo Universitário 

Educa Grossos. 

SAÚDE 

 Revisão do Plano Municipal de Saúde para permitir atualização tecnológica, aquisição de 

equipamentos e acesso facilitado do público como marcação de consulta e prontuário em 

plataforma digital. 

 Criação da FARMÁCIA POPULAR.  

 Instalação da ACADEMIA DA SAÚDE DO POVO propiciando através da prática de atividades 

físicas e acompanhamento de saúde, a melhoria da qualidade de vida, saúde e bem-estar, 

reduzindo os riscos de diabetes, hipertensão e obesidade. 

 Fortalecimento e ampliação do Programa Saúde da Família (PSF); 

 Conclusão do Posto de Saúde da comunidade de Barra. 

 Reforma e ampliação do HOSPITAL MUNICIPAL FLAVIANA JACINTA, com a instalação de um leito 

de UTI, aquisição de equipamentos para permitir cirurgias, partos, atendimento de emergência 

para estabilização de paciente, exames de imagem e exames laboratoriais. 

 Programa GROSSOS SORRIDENTE garantindo ações de promoção, prevenção e recuperação da 

saúde bucal, com ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito por meio do SUS, 

bem como atendimento aos alunos da rede municipal de ensino. 

 Programa BOA VISÃO que levará optometrista as escolas municipais com fornecimento de 

óculos. 

 Construção dos Postos de Saúde das comunidades de Alagamar e do Córrego. 



 Garantia de entrega de medicamentos na residência de hipertensos, diabéticos, asmáticos e 

especiais. Medicamentos não existentes serão obtidos em farmácias conveniadas com a 

prefeitura municipal. 

 Implantação do SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).  

 Efetivar programas e ações do Ministério da Saúde como o Humaniza SUS, o Melhor em Casa e 

Serviço de Atenção Domiciliar. 

 Criar o projeto SAÚDE NA BALSA, em parceria com a SESAP, visando a orientação e prevenção 

das DSTs/Aids. 

 Implantação do Centro de Acolhimento aos Profissionais da Educação com equipes 

especializadas para atendimentos psicológicos, fonoaudiólogos, entre outros. 

 Implantar o PROGRAMA SAÚDE NAS COMUNIDADES para a realização de mutirão da saúde 

na zona rural, com atendimento de profissionais da saúde, realização de exames, aferição da 

pressão arterial, etc. 

 Criação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores da saúde. 

 Vincular as atividades de combate às endemias às equipes de Saúde da Família, ampliando a 

capacidade de resolução das ações de vigilância à saúde no combate à dengue, leishmaniose, 

raiva outras doenças negligenciadas. 

 Construção do LABORATÓRIO MUNICIPAL DE EXAMES. 

 Capacitar Agentes Comunitários de Saúde em cursos voltados para a prevenção e promoção da 

saúde coletiva. 

 Ampliar a oferta de exames e procedimentos diagnósticos especialmente exame 

ultrassonográfico de mamas, útero, próstata, abdome e articulações através de 

credenciamento/contratação de clínicas e laboratórios e implantação de clínica de imagens. 

 Criar sistema de referência e contra referência em saúde da mulher em pré-natal, prevenção e 

diagnóstico precoce do câncer de colo uterino e mama, climatério e planejamento familiar com 

intercâmbio de informações detalhadas e precisas entre os níveis de assistência à saúde. 

Implantar consultórios ginecológicos em todas as UBS. 

 Construir uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Boa Esperança. 

 Em convênio com o Ministério da Saúde implantar o Centro Especializado de Reabilitação (CER). 

SEGURANÇA 

 Realizar amplo estudo e pesquisa para revelar diagnóstico da situação atual da segurança pública 

para criação do Plano Municipal de Segurança Pública. 



 Instalação de câmeras de monitoramento nas principais ruas e avenidas e órgãos públicos. 

 Implantação da RONDA ESCOLAR como ação de segurança e palestra, orientações e educação 

social. 

 Aumentar o contingente de policiais e aquisição de mais uma viatura para atender a zona 

rural. 

 Em parceria com o Governo do Estado recuperar Posto Policial da cidade e construir Posto 

Policial de Apoio ao litoral entre Grossos e Tibau. 

 Criação da GUARDA MUNICIPAL e realização de Concurso Público, tendo como finalidade o 

apoio as ações da Polícia Militar, guarda dos órgãos e equipamentos públicos, bem como 

vigilância dos pontos estratégicos da cidade, como o Moinho e a Prainha. 

 Buscar, junto à secretaria estadual de segurança pública, a instalação de núcleos policiais na 

zona rural do município;  

 Criação de programas direcionados aos menores infratores para redução de reincidência. 

EIXO 2 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

MEIO AMBIENTE 

 Criar o Conselho de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA). 

 Criar o Plano Municipal do Meio Ambiente (PMMA).  

 Realizar Inventário de Aves, incluindo catalogação nas rotas migratórias. 

 Monitorar continuamente a qualidade ambiental das praias, garantindo a sua limpeza e 

balneabilidade, com elaboração de mapas com os dados quantitativos obtidos e disponibilizados 

a consulta mensalmente. 

 Recuperação e preservação dos manguezais. 

 Realizar treinamentos sobre o meio ambiente hipersalinos com gestores e funcionários da 

prefeitura, fortalecendo uma gestão ambiental participativa. 

 Promover a divulgação das ações ambientais desenvolvidas, de forma trimestral, com reuniões 

e apresentações em escolas e mídias locais. 

 Realizar ações educativas sobre as coletas de monitoramento da qualidade ambiental nas 

comunidades. 

 Acompanhar e controlar os possíveis impactos ambientais gerados pelo setor industrial. 



 Promover a conservação e preservação dos ambientes hipersalinos. 

 Diminuir a produção de resíduos nas salinas, transformando-o em produtos comerciais. 

 Criar banco de dados, contendo informações ambientais, sociais e econômicas do município.  

 Acelerar o desenvolvimento sustentável em permanente articulação com a população. 

 Criar áreas de Preservação Permanentes e áreas de Preservação Ambiental. 

 Promover a demarcação física dos limites das Unidades de Conservação do município, 

elaborando o plano de manejo e promovendo a regularização dos imóveis.  

 Criar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos consolidando com as ações do Governo do Estado e 

a com a concessionária de abastecimento e fornecimento de água. 

 Criar o Plano Diretor de Arborização Urbana e Pequenos Bosques em Ampliação dos Bairros de 

forma a garantir não só a estética da cidade, mas também, o conforto ambiental, a proteção 

contraventos, a diminuição da poluição sonora, a absorção dos raios solares e a absorção da 

poluição atmosférica, neutralizando os seus efeitos na poluição.  

 Implantar a Agenda Ambiental da Administração Pública ao qual terá a responsabilidade de 

contribuir no enfrentamento das questões ambientais, buscando estratégias inovadoras que 

repensem os atuais padrões de produção e consumo, os objetivos econômicos, inserindo 

componentes sociais e ambientais. 

 Criar o PROGRAMA ECOPONTO visando a coleta seletiva participativa, onde a população troca 

os resíduos sólidos por credito na conta de energia em parceria com a Cosern. 

 Instalação de coletores de resíduos em áreas públicas e realizar campanha de conscientização da 

necessidade de manter a cidade limpa e atraente.  

 Programa de conservação da caatinga e manguezal, onde as escolas desenvolveriam projetos de 

conscientização das matas restantes do município, com aulas de campo e acompanhamento de 

professores de forma interdisciplinar. 

 Criação de Aterro Sanitário ou controlado com o objetivo na conservação da qualidade de vida 

da população, zelando pela água potável, destinação de chorumes e equilíbrio ambiental. 

 Programa GROSSOS SUSTENTÁVEL incentivando o uso sustentável dos lençóis freáticos, 

utilizando da água para hortas comunitárias, frutíferas, flores, etc. 

 Horta sustentável na escola; 

 Implantação de serviços de Jardinagem e Arborização melhorando o visual da cidade e a 

qualidade de vida dos grossenses.  

HABITAÇÃO 



 Implantação do CHEQUE REFORMA para promover melhoria habitacional e sanitária em 

residências populares. 

 Construção de unidades habitacionais nas comunidades da zona urbana e rural do município, 

em parceria com a Caixa Econômica Federal e o Ministério de Desenvolvimento Regional.  

 Expandir áreas de habitação em locais com árvores, sem desmatamento, mantendo a 

sustentabilidade; 

 Erradicação de casas de taipa e de casas localizadas em locais inadequados, como próximo aos 

lixões, mangues e locais sem qualquer infraestrutura básica, com a doação/cessão de 

residência com estrutura mínima de dormitório, cozinha e banheiro. 

 Regularização fundiária dos imóveis de Grossos. Grande parte dos imóveis da cidade não tem 

registro no cartório de imóveis, impedindo assim sua comercialização, acesso ao crédito 

imobiliário e facilitando os negócios clandestinos de imóveis, impedindo o recebimento de 

impostos devidos sobre transações imobiliárias); 

 Cadastro Urbano Multifinalitário mapeando todas as residências da cidade e contendo 

informações estratégicas para tomada de decisão, como tipo do pavimento da rua de acesso, 

acesso a esgoto, acesso a água potável, acesso a rede de energia elétrica e etc; 

 Criar o PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – PROHAB, programa destinado à população 

de baixa renda mediante recursos do Governo Federal e oriundos dos recursos do FUMHAB; 

 Criar o FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO como forma de subsidiar projetos de casa popular. 

GERAÇÃO DE EMPREGO E EMPREENDEDORISMO 

 Criação do programa CHEQUE-CONTERRÂNEO que será uma linha de crédito para os pequenos 

comerciantes e para os que desejam iniciar pequenos negócios e assim poderem adquirir 

equipamentos para a atividade profissional. 

 Criação de programas de incentivo para atração de investimentos no setor hoteleiro. 

 Apoio às micro e pequenas empresas com desburocratização de serviços e isenção de retirada 

de alvarás de funcionamento. 

 Criar cursos técnicos de qualificação de mão-de-obra para jovens e adultos, capacitando-os 

para inserção no mercado de trabalho. 

 Atrair empresas para o município, com incentivos fiscais para gerar emprego e renda. 

 Criar programas de incentivos ao empreendedorismo com palestras, orientações contábeis e 

cursos, em parceria com o SEBRAE. 



 Fomentar a cultura empreendedora no município a partir de reuniões comunitárias, escolas e 

cursos. 

 Construção do DISTRITO AGROINDUSTRIAL para atração de empresas garantindo 

fornecimento de terreno, infraestrutura básica, estrada, energia, água e incentivo fiscal para 

instalação de industriais, como estrada, energia elétrica, água e incentivo fiscal. A parceria 

vincula a criação de empregos diretos e de carteira assinada, e com prazos de instalação e 

permanência.  

 Exploração do setor de turismo e hotelaria com criação do DISTRITO DO TURISMO, onde o 

município faria concessão de áreas localizadas nas praias, na orla marítima ou próxima, para 

empreendedores com intenção de construir e operar hotéis, pousadas, bares, barracas e 

empreendimentos de lazer, seguindo os mesmos critérios d Distrito Agroindustrial.  

 Construção do COMPLEXO TURÍSTICO DO CAJUEIRO com mirante que possibilite avistar toda 

a copa da árvore e o Oceano Atlântico, além de barracas para comercialização de artesanato 

e restaurantes. 

 Viabilizar, através de parcerias, a instalação de usinas de energia eólica no município. 

 Construção do SHOPPING POPULAR para incentivar o microempreendedor (MEI) na 

comercialização e vendas de produtos, gerando emprego e renda. 

 Convênios com empresas para implantação de pequenas usinas de produção. 

PRODUÇÃO RURAL / INDÚSTRIA / INCENTIVOS / GERAÇÃO RENDA 

 Criar o programa Nossa terra, Nossa vida (programa de desenvolvimento da agricultura 

familiar); 

  Indústria leiteira (compra produção local); 

 Criação de um programa de auxilio financeiro assistencial às marisqueiras da zona rural;  

 Estimular a criação de pequenas cooperativas da exploração de aquicultura familiar, gerando 

emprego e renda; 

 Contratar profissionais da costura do município, para fazerem os uniformes da rede pública de 

ensino; 

 Construir o centro de comercialização para o produtor rural; 

 Ampliação da apicultura no município de Grossos, viabilizando cada vez mais sua produção 

melíflua; 

 Assistência aos trabalhadores das salinas artesanais no período de inverno, melhorando os 

programas para os produtores rurais, incentivando artesãos e pescadores;  



 Incorporar novas tecnologias na cadeia produtiva do sal, tornando as pequenas empresas 

salineiras mais competitivas;  

 Incentivo a expansão da área de exploração salineira; 

 Incentivo ao plantio da castanha do caju; 

 Incentivar o plantio de coqueiro anão, uma atividade altamente lucrativa, importante para o 

desenvolvimento econômico do município; 

 Produção de Hortifrutigranjeiros, tais como: cenoura, beterraba, batatinha, pimentão, batata 

doce, alface, repolho, como forma de aumentar a renda dos cidadãos grossenses; 

 Contratar mão de obra local: pedreiros, pintores, eletricistas e serventes para a conclusão dos 

postos de Saúde e outras obras municipais; 

 Criar uma cooperativa para beneficiar os pequenos produtores de sal;  

 Estudo e análise das principais espécies que são pescadas, agregando valor comercial a 

determinada espécie de peixe/marisco/crustáceo pescado; 

 Implementar na merenda escolar o consumo de pescado, tendo em vista que é fonte de diversos 

componentes, com significativo valor nutricional, como proteína de alta qualidade, vitaminas, 

minerais e lipídios, além de ser a maior reserva de ácidos graxos poliinsaturados, especialmente 

o eicosapentaenóico – EPA (C20:5) – e o docosahexaenóico – DHA (C22:6), da série ômega-3 –, 

aos quais são atribuídos numerosos benefícios ao organismo humano; 

 Aplicar nas comunidades pesqueiras e na zona urbana uma área de atendimento especial ao 

pescador e família, serviços de saúde básico, como: verificação de pressão arterial, índice 

glicêmico, saúde bucal, apresentação e incentivo aos cuidados com a saúde, em especial, o 

incentivo de proteção solar; 

 Programa educacional para os pescadores e família, incentivando a educação aos filhos para 

continuar na escola; 

 Incentivar a agricultura irrigada, viabilizando a perfuração de poços tubulares para o 

fornecimento de água; 

 Incentivo ao desenvolvimento da caprinocultura; 

 Realização da feira do pescado, onde os produtos vendidos serão exclusivos da pesca artesanal 

da cidade e os seus produtores beneficiados, a fim de arrecadar um valor significativo para o 

produto do pescador; 

 Instalação de unidades de beneficiamento do pescado, com intuito de agregar valor e gerar 

emprego e renda para as mulheres na área da pesca; 



 Cursos de incentivo ao beneficiamento, visando o aprendizado de como tratar o produto, a 

melhor forma de agregar valor a ele, higienização, filetização, formas de manuseio, criação de 

novos produtos a base do pescado; 

 Curso de capacitação para marisqueiras e pescadores, capacitação na área da pesca e 

conscientização sobre o meio em que eles trabalham (o meio ambiente), se faz necessário 

conhecer e valorizar; 

 Instalação de unidades de câmaras frias, a fim de garantir a qualidade do pescado até o 

consumidor; 

 Inspeção da qualidade do pescado, a fim de reduzir a contaminação. O pescado pode sofrer 

contaminações não só pelas águas, mas também pelos pescadores, pela maneira como são 

arrumados em recipientes e locais inapropriados, pelas falhas no processo de resfriamento, 

congelamento e descongelamento e pela estocagem para vendas. 

GESTÃO PÚBLICA 

 Realização de CONCURSO PÚBLICO. 

 Criar o Conselho Municipal de acompanhamento dos recursos financeiros dos royalties, dotando-

o de poder de fiscalização e de orientação para sua melhor aplicação. 

 Instalação do Portal GROSSOS TRANSPARENTE onde todos as receitas e despesas municipais, 

sejam acompanhados pelos conselhos respectivos, Câmara Municipal de Vereadores e pela 

população, e que estes possam fiscalizar a sua aplicação. 

 Implantar o PROGRAMA ANTICORRUPÇÃO tornando efetivamente público todos os processos 

licitatórios, convocando, inclusive, o Ministério Público em todos os certames; adotando uma 

tabela de preços máximos, onde nenhuma empresa será contratada com preços superiores a 

tabela. 

 Criar um FÓRUM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, onde o prefeito e seus secretários, em local 

público, apresentem e debatam com o público as receitas e despesas realizadas no período. 

 Criar a OUVIDORIA MUNICIPAL com o atendimento à população, onde todas as secretarias, 

prefeita e o vice-prefeito receberiam relatórios e contatos sobre reclamações e sugestões.  

 Projeto PREFEITURA ITINERANTE visando atender as demandas sociais, com visitas semanais 

aos bairros da zona urbana e as comunidades rurais. 

 Implantar o escritório de gerenciamento e planejamento de projetos na administração pública 

para maximizar a captação de recursos públicos e privados. 



INFRAESTRUTURA E URBANISMO 

 Criar a Secretaria de Gestão Urbana e Meio Ambiente como órgão responsável pelos estudos, 

regulação, controle e planejamento, da cidade e do meio ambiente, bem como, da execução e 

fiscalização das obras e dos serviços públicos, limitando – se a este último quando a execução for 

feita por concessionárias.  

 Implantar o PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PARTICIPATIVO em 

conjunto com as legislações complementares, como a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do 

Solo, Código da Cidade de Obras e Posturas e a Lei do Sistema Viário, que contemplará, além da 

abordagem urbanística ambiental, ações estratégicas com abrangência municipal e integração 

regional, baseado na participação popular, na função social da cidade e da propriedade, no 

resgate da cidadania e no reconhecimento da cidade real;  

 Criar o PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO para desenvolver a estruturação da cidade mediante 

projetos de infraestrutura dos eixos de desenvolvimento urbano, sendo eles o da transformação 

(Eixo I), o da qualificação (Eixo II) e o da preservação (Eixo III). Os três eixos configuram um 

conjunto de serviços de infraestrutura que incluem pavimentação de ruas, drenagem as águas 

pluviais, criação e recuperação equipamentos e espaços urbanos, modernização da iluminação 

pública, arborização das ruas, reestruturação das calçadas com acessibilidade e implantação de 

ciclovias. 

 Criar o PROGRAMA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA para 

elaborar a reestruturação e a modernização do parque de iluminação pública do município de 

Grossos, trazendo soluções e inovação de cunho energético e melhorando a qualidade de vida 

da população e a segurança à população. 

 Criar o CONSELHO DA CIDADE como órgão deliberativo democrático responsável pela 

fiscalização do planejamento urbano e atualização das diretrizes dos planos de desenvolvimento.  

 Implantar o PROGRAMA CIDADE CONECTADA para inserir redes WiFi nos espaços públicos 

permitindo a qualquer cidadão o uso das redes sociais com internet via fibra ótica, o suficiente 

para acessar sites, portais, plataformas sociais, baixar e enviar arquivos e compartilhar vídeos. 

 Criar o PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO ao qual deverá nortear e atingir um 

conjunto de serviços de infraestrutura e instalações operacionais relativos aos processos de 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos e drenagem 

das águas pluviais urbanas;  



 Criar o PROGRAMA CAMINHOS DA CIDADE para melhoria e estruturação o sistema viário com 

recuperação e ampliação das estradas vicinais do município. 

 Criar a POLIGONAL TURÍSTICA área integrada ao plano de urbanização do eixo Transformação e 

Preservação que terá como principal finalidade de incentivar o turismo e o desenvolvimento 

econômico e a sustentabilidade ambiental de Grossos. 

  Criar o PROGRAMA DE BICICLETAS COMPARTILHADAS que será um conjunto de equipamentos 

com bicicletas que deverão ser compartilhadas entre a população em locais estratégicos das 

áreas turísticas e interligação dos bairros; 

 Criar o PROGRAMA CIDADE PARA TODOS que visará requalificar as calçadas das áreas de maior 

fluxo de pessoas na cidade, planejando-as de forma que garanta acessibilidade aos cidadãos com 

algum tipo de deficiência, seja ela, física ou de mobilidade com os seguintes objetivos:  

I - Proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando os meios de 

transporte coletivos e não motorizados, de forma inclusiva e sustentável; 

 II - Contribuir para a redução das desigualdades e para a promoção da inclusão social;  

III - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;  

IV - Proporcionar melhoria das condições urbanas no que se refere à acessibilidade e à mobilidade;  

V - Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e 

socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas no Município;  

VI - Consolidar a gestão democrática como instrumento de garantia da construção contínua do 

aprimoramento da mobilidade urbana.  

 Construção de calçadão na comunidade de Barra. 

 Pavimentação asfáltica da Balança ao Córrego. 

 Sinalização das ruas da cidade e regulamentação da velocidade permitida. 

 Instalação de semáforo em pontos estratégicos. 

 Construção do novo Matadouro Público com tratamento ecológico. 

 Conclusão do sistema de esgotamento sanitário. 

 Construção do Sistema de drenagem evitando-se o alagamento de ruas e avenidas. 

 Revitalização da Rua Terezinha Pereira com a construção de praça, via asfáltica, ciclovia, 

arborização, iluminação adequada e construção de monumentos históricos nas proximidades do 

Moinho Holandês. 



 Reconstrução do MARCO ZERO com novos bancos, nova e maior pirâmide, iluminação e mureta 

de proteção. 

 Pintura e conservação anual dos prédios públicos como forma de preservar e zelar o patrimônio 

público. 

 Construção da Estação de Tratamento de Água para a garantia de água potável direto nas 

torneiras em todas as comunidades. 

 Modernização da praça e urbanização do canteiro central do Bairro Coqueiros, com a construção 

de obras estruturantes, como jardins de infância, quiosques para pequenos negócios. 

 Reconstrução e ampliação do Mercado Público Municipal. 

 Calçamento da Comunidade de Alagamar. 

 Pavimentação asfáltica da estrada entre a comunidade de areias alvas e a RN Costa branca Dehon 

Caenga.  

 Reforma e ampliação dos cemitérios públicos, além da pavimentação das ruas do entorno. 

 Ampliação da praça da comunidade de Barra. 

 Reforma da praça e dos canteiros centrais da Av. Coronel Sólon. 

 Calçamento nas ruas da Comunidade de Pernambuquinho. 

 Construção de praça em frente à Igreja Católica em Pernambuquinho; 

 Implementar o Plano Municipal de Drenagem. 

 Construção do Centro Administrativo Municipal. 

 Criação de Cooperativa de Coleta e Reciclagem. 

 Acessibilidade para cadeirantes e deficientes visual com a padronização das calçadas, para 

facilitar o caminhar dos pedestres, sinalização vertical e horizontal das ruas. 

TURISMO 

 Elaborar o Plano Municipal do Turismo. 

 Reforma das rampas que dão acesso as balsas da travessia Grossos/Areia Branca. 

 Estimular a criação de novos atrativos turísticos na região hipersalina do Rio Grande do Norte, 

única no território brasileiro. 

 Implantar a ROTA DO TURISMO: Cajueiro / Dunas / Costa Branca (Implantação de estrutura nas 

comunidades Córrego, Areias Alvas, Gado Bravo e Pernambuquinho, com melhoria e construção 

de calçamentos, recuperação de estradas, sinalização e equipamentos comunitários como áreas 

de lazer e unidades de saúde). 

 Reconstrução do Pórtico de entrada da cidade. 



 Construção de Passarela e Mirante de exploração dos manguezais e observação da fauna e 

flora na comunidade de Barra.  

 Urbanização da Praia de Pernambuquinho, com a construção de calçadão, barracas padronizadas 

e iluminação, retirando as algarobas e fazendo trabalho de contenção das dunas. 

 Urbanização do Cais da Barra, com a construção de pista para prática de esportes. 

 Incentivar o turismo esportivo, com práticas e competições de kitesurf. 

 Instalação de redes de água e de energia elétrica na orla marítima como estímulo ao setor 

imobiliário e atração de investimentos hoteleiros, bares e restaurantes. 

 Incentivo à criação de um núcleo pesqueiro.  

 Retomar o debate, junto aos governos Estadual e Federal e municípios da Costa Branca a 

importância da construção da Ponte Grossos-Areia Branca para o desenvolvimento econômico e 

turístico. 

 Criação do MUSEU DO SAL a partir da construção de uma minissalina para compor roteiro 

turístico. 

 Perfuração de poço e uma plataforma elevada no Cajueiro de Areias Alvas, o segundo maior do 

mundo. 

 Incentivar a exploração de passeios nas dunas e pelo sítio dos sambaquis com a sua 

preservação. 

 Acesso à rota turística pelas salinas artesanais, a partir da Salina Salmar. 

 Reformar e ampliar a praça do Moinho Holandês. 

 Criação de trilhas ecológicas pelos manguezais. 

 Realizar a FESTA DO CAJUEIRO na comunidade de Areias Alvas. 

 Capacitação dos donos de bares, restaurantes, barracas e pousadas em Serviços de Hotelaria 

para atendimento ao público, armazenamento de alimentos e gastronomia. 

 Campanha Publicitária mostrando as riquezas e os pontos turísticos e serviços de Grossos com 

veiculação midiática e apresentação de material em agências de turismo, feiras e eventos nas 

cidades vizinhas e capitais brasileiras, bem como a elaboração e apoio a projetos de marketing 

turísticos criados pela rede hoteleira e agências de turismo. 

 Criação de um píer substituindo o trapiche na Prainha.  

 Criação de passeios marítimos entre Grossos/Salinas com incentivos para a abertura de bares 

e restaurantes fluviais ao longo do rio entre a cidade e as salinas Morro Branco. 



 Criação e implementação do COMPLEXO TURÍSTICO DA PRAINHA com sinalização, calçadão, 

estacionamento, ciclovias até a comunidade de Barra. 

  Criação do MIRANTE DA SERRINHA. 

EIXO 3 

QUALIDADE DE VIDA 

ESPORTE E LAZER 

 Criar o Plano Municipal de Esporte e Lazer, tendo como princípios as dimensões sociais do 

esporte: esporte educacional, esporte de participação, esporte de rendimento e esporte de 

formação. 

 Implantar o Calendário Esportivo. 

 Criar o programa CRAQUE DO AMANHÃ que visa identificar atletas com potencial esportivo nas 

diversas modalidades (combate, modalidades coletivas e individuais) e incentivá-los, através de 

parcerias com clubes, federações e confederações esportivas, para seguir na carreira profissional. 

 Realizar, anualmente no mês de dezembro de cada ano, o evento DESPORTISTAS DO ANO, com 

premiação dos destaques em cada área de atuação. 

 Incentivar a participação do desporto feminino em competições municipais, regionais, estaduais 

e nacionais. 

 Criação de escolinhas de formação esportiva nas diversas modalidades individuais e coletivas, 

com auxilio financeiro para a participação de competições em outros municípios. 

 Reforma e ampliação de todas as praças esportivas da zona urbana e rural. 

 Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Boa Esperança. 

 Ampliação e cobertura da quadra do centro. 

 Construção da pista de skate e esportes radicais. 

 Estimular a prática esportiva, com a criação de núcleos de práticas corporais para pessoas com 

necessidades educativas especiais. 

 Criar o programa CORPO EM MOVIMENTO que tem como finalidade desenvolver o esporte de 

participação, em parcerias com escolas, academias, professores de educação física, secretaria de 

saúde e os ministérios de saúde e do esporte; 

 Revitalização do Estádio Municipal José Nogueira Dantas com recuperação da fachada, reposição 

do gramado, construção de arquibancadas e melhorias na iluminação. 



 Criar os Jogos das Escolas Públicas, anualmente, em parceria com a Secretaria de Educação. 

 Reforma ampliação e cobertura da Quadra do Bairro Coqueiros (com vestiários e arquibancadas). 

 Apoiar a criação da Liga Desportiva de Futebol de Grossos. 

 Apoio efetivo aos esportes, com criação de campeonatos de futebol de campo e de areia, futsal, 

kitesurf, voleibol, esporte de combate, dentre outros, premiando e apoiando os campeões na 

participação em campeonatos regionais, estaduais e em âmbito nacional. 

 Construção de um calçadão na Avenida Teresinha Pereira, equipada com academia da terceira 

idade e espaço aberto para fomentar a prática esportiva de caminhada, ciclismo, corrida de 

rua, dança, patins, skate e etc. 

 Criar o programa PEDALA GROSSOS para praticantes de ciclismo. 

 Criação de um Parque Infantil Público para prática esportivas e recreativas de crianças. 

 Apoiar a criação de associações de corredores de rua e de ciclistas, e incentivar a participação 

de competições municipais, regionais, estaduais e nacionais.  

 Realizar, anualmente, a CORRIDA DO SAL com trecho de 15km. 

 Fortalecer o desporto escolar, com a criação de equipes de várias modalidades coletivas. 

 Criar o projeto LUTA e CIDADANIA em parceria com a secretaria de assistência social para 

desenvolver a formação de valores e atitudes, através dos esportes de combate. 

 Distribuir kits esportivos para a promoção do desporto escolar.  

 Revitalização e ampliação do Estádio do Córrego, com a instalação da iluminação, colocação 

de arquibancadas e de gramado. 

 Revitalização, ampliação e cobertura da Quadra Poliesportiva da comunidade Areias Alvas. 

 Conclusão do Ginásio Poliesportivo da comunidade Córrego. 

 Construção de uma arena de beach soccer na Praia de Pernambuquinho, com arquibancadas 

e iluminação; 

 Incentivar a prática do lazer e do esporte de participação, em parceria com educadores físicos 

do NASF para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

 Realizar copas de Futsal para as categorias de base: Sub-11, Sub-13, sub-15, Sub-17 e sub-20.  

 Criação da OLIMPÍADA MUNICIPAL a ser realizada no mês de aniversário do município, em 

várias modalidades esportivas coletivas e individuais, valorizando o atleta da cidade. 

 Realizar parceria com o Ministério dos Esportes para a construção de minicampos na cidade e 

na zona rural com alambrados. 

CULTURA 



 Criação do calendário de eventos culturais e artísticos, reativando as principais festas 

populares. 

 Revitalização da Casa da Cultura. 

 Criar o Programa de Construção do Teatro Municipal. 

 Criação da Casa do Artesão. 

 Programa Cultura na Praça (apresentação semanal de artistas). 

 Reativar a Banda Marcial. 

 Criar o Corredor Cultural da Prainha. 

 Criação do programa Domingo a Beira-Mar com shows culturais de artistas locais, comidas 

típicas e artesanato. 

 Criação do Portal da Cultura como forma de incentivar e diversificar a cultura e as artes. 

 Realizar a Feira do Livro em parceria com a Secretaria de Educação do Estado e o Ministério da 

Educação. 

 Implantar o RECICLARTE onde se utiliza materiais recicláveis para produzir artesanato. 

 Fomentar os projetos de grupos culturais e artistas como benefício para eventos de teatro, artes 

cênicas, musicais, literatura, produção audiovisual e culturas populares e contemporâneas. 

 Criar o FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. 

 Adesão municipal ao Sistema Nacional de Cultura. 

 Realização do FESTCULTURA com apresentações culturais e artísticas, shows de bandas e artistas 

da terra. 

 Realização da FESTA DO SAL com shows de bandas e artistas. 

 Realização de festejos juninos com o festival de quadrilhas, com premiações, além de incentivos 

financeiros aos grupos de quadrilhas para apresentação noutros municípios. 

 Apoiar e buscar parcerias com a iniciativa privada para realização do GROSSOS FOLIA, com o 

resgate de grupos carnavalescos e show com bandas e artistas. 


