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GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE 

EIXO PROPOSTA DIRETRIZES CONVÊNIO 

 1- Realização de Concurso Público Municipal   

 

 

2- Dinamizar o funcionamento dos Conselhos de 

Controle Social das Políticas Públicas 

  

 3- Criar instrumentos de participação popular no 

planejamento das políticas públicas e elaboração do 

Plano Plurianual (PPA) – Lei de Diretrizes 

Orçamentarias e Lei Orçamentaria Anual 

  

 4- Instituir a Ouvidoria Municipal para receber e 

encaminhar críticas, denúncias e sugestões sobre a 

gestão pública 

  

 5- Respeitar a liberdade de organização sindical, 

assegurando a liberação de dirigentes e o repasse 

regular da contribuição sindical 

  

 

 

EDUCAÇÃO 

EIXO PROPOSTA DIRETRIZES CONVÊNIO 

 

Legislação Municipal de 

Educação 

6- Cumprimento do Plano de Cargos e Carreiras do 

magistério municipal. 

 

  

7- Cumprimento das leis Federais que atendem os 

profissionais do magistério. 

  

 

 

 

 

 

Infraestrutura 

8- Retomada da obra de construção da creche do Edilton 

Fernandes. 

 PRÓ-INFÂNCIA 

9- Promoção de melhorarias nas instalações físicas e 

equipamentos para a educação, apropriadas para 

crianças, adolescentes, adaptadas às deficiências e ao 

gênero. 

Melhorar as condições de 

trabalho e atendimento nas 

escolas municipais. 

 

10- Assegurar a implantação de salas de recursos 

multifuncionais, oferecendo cursos de formação 

continuada para os professores que atuam com esse 

segmento. 

  

11- Resgate da quadra poliesportiva da Escola Edilton   



Fernandes e Conclusão da quadra poliesportiva da 

Escola Raquel Silva. 

 

Transporte 

12- Garantia de transporte escolar digno e eficiente aos 

estudantes que precisem de deslocamento para as 

unidades de ensino. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação Continuada 

13- Criar cursos técnicos para alunos da rede pública de 

ensino municipal. 

 

Aumentar substancialmente o 

número de jovens e adultos 

que tenham habilidades 

relevantes, inclusive 

competências técnicas e 

profissionais para emprego e 

empreendedorismo. 

SENAI 

IEL 

SENAC 

IFRN  

14- Fomentar a formação continuada dos professores da 

rede municipal de ensino. 

  

15- Criação da Comissão Municipal de Projetos. Criação de Comissão 

Municipal de Projetos em 

cada escola municipal, com 

um representante geral. 

 

16- Desenvolver projetos que incluam a temática de 

educação e cultura em direitos humanos nas escolas 

de educação básica. 

  

17- Instituição de Comitê de qualificação e estratégia da 

educação municipal 

  

18- Reativação do programa Saúde na Escola.   

 

 

SAÚDE 

EIXO PROPOSTA DIRETRIZES CONVÊNIO 

 

 

 

 

 

1- Implantação de uma POLICLÍNICA na cidade, que 

atue com equipe multidisciplinar: Fonoaudiólogo, 

Assistente Social, Psicólogo, Fisioterapeuta, 

Terapeuta Ocupacional, Enfermeiro e Médico de 

múltiplas especialidades para atendimento de 

crianças, jovens, adultos e idosos que necessitem de 

reabilitação física, afim de que não se desloquem para 

outro município. 

 FND 

PRÓPRIOS 

PARCERIAS 

CONVÊNIOS 

2- Construção de um Hospital Municipal, modernizar e 

profissionalizar o sistema de funcionamento das 

atuais UBS através de ampla discussão com a 

 FND 

PRÓPRIOS 



sociedade e todos os agentes envolvidos para uma 

solução definitiva que gere satisfação ao povo 

vieirense. 

PARCERIAS 

CONVÊNIOS 

3- Adquirir veículos (ambulâncias) para o transporte 

adequado de pacientes para os hospitais de referência. 

  

4- Criação de uma Central de Ambulâncias, visando 

facilitar o deslocamento dos enfermos residentes na 

zona rural, bem como adquirir equipamentos para 

situação de emergência.  

  

5- Implantação do Programa Saúde do Trabalhador, 

com a visita das equipes de profissionais da saúde nas 

secretarias e Escolas do Município, durante o horário 

de trabalho/funcionamento, diminuindo filas nos 

atendimentos dos Postos de Saúde e prevenindo todo 

o tipo de doenças. 

Reestruturação dos serviços 

de saúde mental - contratação 

de médicos especialistas, 

principalmente na área da 

psiquiatria e psicologia. 

Próprios – Convênios- 

Parcerias- Emendas   

6- Criação do programa bimestral Sábado Tem Saúde, 

a ser desenvolvido junto com as Unidades de Saúde 

levando serviços especializados com mutirão para 

redução de tempo de espera para acesso aos serviços. 

Mutirão para acabar com os exames de alta e média 

complexidade. 

  

7- Compra de equipamentos e materiais para 

desenvolvimento do trabalho dos Agentes 

Comunitários de Saúde bem como valorização e 

capacitação dos profissionais do PSF; 

Dinamizar e potencializar o 

trabalho dos agentes 

comunitários de saúde, 

permitindo que façam um 

trabalho mais amplo 

e eficiente no atendimento ao 

cidadão. 

 

8- Implantação do Centro de Especialidades 

Odontológicas – CEO. 

  

9- Resgate do Programa de Entrega de Medicamentos 

para o Idoso em Casa. A iniciativa é parte do 

programa de atenção ao idoso, que vai prever 

atendimentos diferenciados e políticas públicas de 

prevenção e atendimento especial para pessoas com 

60 anos ou mais. 

  

 

 

 

 

10- Assegurar o acesso universal aos serviços de saúde 

sexual e reprodutivo, incluindo o planejamento 

familiar, e acesso a informação. 

  

 

 

 

11- Assegurar o acesso a métodos contraceptivos, 

fundamentais para garantir o planejamento familiar. 

  



 

 

 

 

 

 

12- Distribuição gratuita de medicamentos para doenças 

como pressão alta, diabetes, colesterol, hipertensos, 

entre outras, garantindo o cumprimento de um direito 

que é do cidadão. 

  

 

 

 

 

 

 

13- Programa de abastecimento dos postos de saúde da 

zona rural, com medicação básica. 

  

 

 

DIRETRIZES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

EIXO PROPOSTA DIRETRIZES CONVÊNIO 

 

 

 

 

 

1- Criação da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico. 

  

 2- Elevar a participação do comércio, indústria e 

serviço de Marcelino Vieira, agregando, 

preferencialmente nas compras públicas; 

  

 3- Fomentar os pequenos negócios, criando políticas 

e estratégias locais, em sintonia com políticas e 

estratégias do Estado e do País, como forma de 

contribuir para o desenvolvimento econômico; 

  

 4- Revitalização e modernização da sala do 

empreendedor, criando o centro de inteligência da 

economia municipal 

  

 5- Criação do abatedouro municipal;   

 6- Rever legislação de incentivos fiscais e 

financeiros em vigor, adequando-a às 

necessidades locais; 

  

 7- Promover investimentos complementares, que 

assegurem a efetiva integração, entre as 

atividades agropecuária, comércio, indústria e 

serviço, desenvolvendo, de forma equilibrada, a 

  



capacidade de produção desse setores; 

 8- Incentivar e valorizar os produtos e 

empreendimentos locais, estimulando o 

surgimento de novos empresários; 

  

 9- Identificar meios, para se efetivar a ocupação do 

jovens, visando a redução do seu grau de 

ociosidade e contribuindo para o 

empreendedorismo jovem; 

  

 10- Apoiar esforços de reativação das empresas 

paralisadas ou em dificuldades e que apresentem 

condições de recuperação; 

  

 11- Desenvolver ações conjuntas com órgãos e 

entidades públicas e privadas, visando atrair 

novos empreendimentos empresariais, capazes de 

gerar empregos e promover o desenvolvimento do 

município; 

  

 12- Elaborar e manter, permanentemente, atualizado, 

material promocional de divulgação do Município 

e suas potencialidades e incentivos; 

  

 13- Proceder, gradativamente, a descentralização 

espacial do comercio, localizando – o nos bairros 

de grande concentração populacional, incentivo o 

desenvolvimento dos bairros; 

  

 14- Consolidar setores econômicos a partir do 

fortalecimento de micro e pequenas empresas, 

provendo a inclusão destas nas cadeias produtivas 

do município; 

  

 15- Integrar Programas de Economia Solidária às 

cadeias produtivas do município; 

  

 16- Priorizar empreendimentos de baixo impacto 

ambiental e alto potencial para geração de 

trabalho e renda; 

  

 17- Priorizar a absorção de mão de obra local;   

 18- Implantar a cultura empreendedora em todos os 

níveis de ensino (fundamental, médio); 

  

 19- Conceber programas de empreendedorismo 

(Programas: Município empreendedor, inovação e 

negócios, cidadão empreendedor, jovem 

empreendedor, empreender na cidade, geração de 

renda para a agricultura familiar); 

  

 20- Criar ou ampliar soluções para obtenção de   



 

 

TURISMO 

créditos; 

 21- Ampliar e estimular o número de empresas 

abertas e formalizadas; 

  

 22- Incentivar e fomentar a participação das micro e 

pequenas empresas do município nas compras 

governamentais; 

  

EIXO PROPOSTA DIRETRIZES CONVÊNIO 

 

 

 

 

 

1- Implantar o Centro de Atendimento ao Turista – CAT 

em pontos estratégicos; 

  

 2- Implantar programas para promover, fomentar e 

divulgar o turismo local; 

  

 3- Implantar infraestrutura adequada de apoio ás 

atividades turísticas; 

  

 4- Elaborar programas para estudo, seleção e 

aproveitamento municipal das grutas, lajedos e serras 

existentes, levando em consideração preservação do 

meio ambiente; 

  

 5- Elaborar programas de aproveitamento das diversas 

manifestações culturais existentes, fomentando -as, 

enquanto atividades turísticas; 

  

 6- Preservar pontos, paisagens e riquezas turísticas;   

 7- Criar estrutura capaz de definir, organizar, coordenar 

e executar a Política Municipal de Turismo; 

  

 8- Incentivar o artesanato local e sua comercialização, 

possibilitando apropriação de renda aos produtores 

locais; 

  

 9- Estimular e apoiar o setor privado, na abertura de 

áreas pioneiras de turismo, priorizando aquelas, que 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atendam aos objetivos fundamentais de geração de 

emprego e produção de renda; 

 10- Articular, diretamente, com a EMBRATUR, apoio 

para maior divulgação do roteiro turístico de 

Marcelino Vieira 

  

 11- Articular esforços com os Governos Federal e 

Estadual e com o setor privado, para o fortalecimento 

do turismo e das atividades a ele relacionadas; 

  

 12- Articular com setores afins, na realização de eventos 

culturais de importância Turística no Município; 

  

 13- Elaborar roteiro Turístico Sistemático do Município;   

 14- Orientar e incentivar ações de formação e capacitação 

de recursos humanos, para atender ao 

desenvolvimento da atividade turística do Município; 

  

 15- Implantar postos de informações, visando facilitar o 

acesso da população aos equipamentos e serviços de 

turístico existentes no Município. 

  

 16- Veicular campanha publicitária, para divulgação 

externa, do potencial turístico do Município; 

  

 17- Publicar informações gerais sobre a estrutura de 

animação, serviços, equipamentos existentes e 

eventos turísticos a serem realizados 

  



 

 

AGRICULTURA 

EIXO PROPOSTA DIRETRIZES CONVÊNIO 

 1- Definir políticas de desenvolvimento rural 

sustentável, instrumentalizada por um Plano de 

Desenvolvimento Rural, por um fórum de 

participação; 

  

 2- Integrar as atividades rurais as cadeias produtivas, 

promovendo a diversidade da produção agrícola e a 

biodiversidade local; 

  

 3- Implantar programas de reflorestamento em nível de 

pequeno produtor, visando aumentar sua renda e sua 

permanência no meio rural; 

  

 4- Incentivar a produção de hortigranjeiros, 

especialmente, na área de microbacias, tendo em vista 

a ampliação da partição da população local na oferta 

desses produtos; 

  

 5- Incentivar e criar mecanismos para a manutenção das 

áreas formadoras do cinturão verde urbano e rural; 
  

 6- Incentivar a produção de bancos de sementes (grãos) 

e de mudas frutíferas no meio rural; 
  

 7- Incentivar a produção familiar de alimentos, bem 

como, sua conservação e industrialização; 
  

 8- Implantar programas de reflorestamento em nível de 

pequeno produtor, visando aumentar sua renda e sua 

permanência no meio rural; 

  

 9- Apoiar a implantação da criação de projetos de 

pequenos animais, como forma de aumentar a renda 

de pequenos produtores e de ampliar a participação 

dos produtos de origem animal no comércio local; 

  

 10- Promover a criação de cursos profissionalizantes na 

zona rural; 
  

 11- Dinamizar o uso de equipamentos públicos de 

comercialização, garantindo ao pequeno produtor 

rural acesso para colocação dos produtos, no mercado 

consumidor; 

  

 12- Intensificar a fiscalização da qualidade dos produtos, 

evitando o uso indiscriminado de agrotóxicos, 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

protegendo o consumidor e o meioambiente; 

 13- Viabilizar o desenvolvimento da pesquisa 

agropecuária, considerando as características locais, 

visando o aumento daprodutividade; 

  

 14- Instituir o programa de desenvolvimento rural, tendo 

em vista a integração interinstitucional dos órgãos, 

que atuam no meio rural e a racionalização dos 

investimentos destinados ao setor; 

  

 15- Criar bancos de dados relacionados a produção local;   

 16- Priorizar a assistência técnica e a extensão rural para 

os pequenos produtores; 
  

 17- Possibilitar aos produtores o acesso aos fatores de 

produção, como informações sobre tecnologias 

apropriadas a alternativas de exploração dos recursos 

naturais; 

  

 18- Fortalecer a infraestrutura rural, econômica e de 

serviços sociais, possibilitando ao produtor rural 

melhorar o desenvolvimento de suas atividades 

agropastoris, destacando-se estradas, eletrificação, 

telefonia e construção de pequenas barragens; 

  

 19- Apoiar a realização de feiras, exposições e demais 

eventos voltados para a promoção de agronegócios. 
  



 

SEGURANÇA 

 

 

INFRAESTRUTURA 

EIXO PROPOSTA DIRETRIZES CONVÊNIO 

 1- Implantar sistema de monitoramento em tempo real 

com câmeras com sensores de antifurto nos acessos 

ao município. 

Convênios de estagiários 

junto a Polícia Civil e Militar, 

para serviços internos e 

atendimento ao público. 

 

 

 

Próprios e Parceria 

 

PARCERIA 

PÚBLICO E 

PRIVADA 

 2- Implantação da Guarda Civil Municipal, com 

contratação via concurso público. 

  

 3- Criação do Comitê Integrado de Segurança, vinculado 

diretamente ao Gabinete do Prefeito. O prefeito 

assumindo a correta responsabilidade que lhe cabe na 

Segurança Pública e responsabilizando as áreas 

envolvidas com o tema como as secretarias da 

Assistência Social, Saúde, Educação, Esporte e 

Cultura. 

Revisão do Plano Diretor 

(verticalização). 

Próprios 

 4- Criação e implementação do Programa Jovens em 

Situação de Risco (prevenção). 
  

  

5- Criação de uma legislação municipal de 

prevenção a depredação dos espaços públicos.  

 

 

  

EIXO PROPOSTA DIRETRIZES CONVÊNIO 

 1- Criação do Plano Diretor Municipal   

 2- Criação do Plano de Mobilidade Urbano 

Municipal 
  

 3- Revitalização dos calçamentos.   

 

 4- Construção de um novo Cemitério Público   



 

 

ESPORTE 

 

Municipal. 

 5- Manutenção das estradas vicinais do município   

 6- Construção de um moderno centro para feira livre 

que garanta a higiene e qualidade dos produtos 

oferecidos aos consumidores bem como as 

condições de armazenamento e comercialização 

para os agricultores da agricultura familiar. 

  

 

 

Programa de Revitalização 

dos Espaços Públicos 

7- Revitalização do Mercado Público Municipal.   

8- Revitalização, ampliação e modernização da 

praça Calazans Fernandes, com criação de novos 

espaços, inclusive parque infantil. 

  

9- Construção dos Portfólios nas entradas do 

município, com presença do nome “Eu amo 

Marcelino Vieira”. 

  

 10- Revitalização das quadras poliesportivas das 

zonas rurais do município 
  

 11- Viabilização da construção de uma ciclovia.   

EIXO PROPOSTA DIRETRIZES CONVÊNIO 

 1- Resgate de uma Secretaria de Esporte atuante e 

comprometida com o desenvolvimento do esporte no 

município. 

  

 2- Criação de um complexo poliesportivo.   

 3- Reativação e valorização da Cavalgada.   

 4- Incentivo ao esporte Vaquejada e Argolinha no 

município; 
  

 5- Criação de um circuito esportivo entre as escolas do 

município com incentivo da Bolsa Atleta. 
  

 6- Incentivar o esporte na zona rural   



 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

EIXO PROPOSTA DIRETRIZES CONVÊNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretrizes da Política de 

Desenvolvimento e 

Assistência Social: 

1- Atualizar a Política de Assistência Social da Cidade de 

Marcelino Vieira ao Sistema Único de Assistência 

Social/ SUAS conforme a Lei Federal n° 12.435, de 6 

de julho de 2011 e regulamentada pela Resolução do 

CNAS n° 33, de 12 de dezembro de 2012 – Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 

Social – NOB/SUAS; 

  

2- Apoiar a realizar da Conferência Municipal de 

Assistência Social; 
  

3- Implantar gestão transparente e participativa do Fundo 

Municipal de Assistência Social – FMAS e do Fundo 

Municipal e da Infância e da Adolescência – FIA, 

criando e aperfeiçoamento mecanismos de captação de 

recursos públicos ou privados; 

  

4- Garantir os direitos socioassistenciais   

5- Contribuir para a garantia do desenvolvimento de 

condições para o pleno exercício da cidadania e a 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos 

  

6- Garantir a política de Assistência Social, preconizada 

na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) – Lei 

Federal n° 12.435, de 6 de junho de 2011 

  

7- Contribuir para a garantia dos Direitos Sociais   

8- Trabalhar dentro das diretrizes do UNICEF, visando a 

conquista do SELO pelo município 
  

9- Criar estratégia para o fortalecimento do Conselho 

Municipal de Assistência Social e o Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente, dentre outras 

formas participativas e do controle da sociedade civil; 

  

10- Garantir a construção das edificações dos 

equipamentos para os serviços socioassistenciais 
  

 
 

11- Assegurar a todo cidadão de Marcelino vieira o direito 

à moradia  
  



 

Diretrizes da 

Política Habitacional 

12- Tornar a questão habitacional como prioridade 

municipal; 
  

13- Trazer programas habitacionais para a população de 

baixa renda; 
  

14- Promover regularização fundiária aos conjuntos 

habitacionais já existentes e aos novos conjuntos que 

serão implantados 

  

15- Priorizar o desenvolvimento urbano integrado e 

sustentável, onde a habitação não se restrinja a casa, 

mas incorpora também o direito a infraestrutura, 

saneamento ambiental, equipamentos e serviços 

urbanos e sociais, buscando garantir o direito à 

cidadania; 

  

 

 

Diretrizes da Política de 

Direitos Humanos 

16- Assegurar a igualdade e o direito a diversidade, de 

modo a reconhecer a heterogeneidade cultural, 

religiosa, de gênero e orientação sexual, entre outras; 

  

17- Garantir a participação e o controle social, organizada 

na formulação e no controle das políticas públicas em 

seus espaços preferenciais de atuação que são os 

conselhos e o processo de conferências; 

  

 

 

 

 

Diretrizes da Política de 

Geração de Emprego e 

Renda e Qualificação 

Profissional 

18- Criar e apoiar projetos e medidas efetivas que visem 

minimizar os impactos negativos do desemprego 
  

19- Formular propostas que possibilitam a obtenção de 

recursos e linhas de crédito para a geração de trabalho, 

emprego, renda e qualificação profissional, 

estabelecendo convênios e parcerias, quando 

necessário 

  

20- Propor e estimular medidas que incentivam o 

empreendedorismo, para o desenvolvimento 

econômico e social sustentável, nas áreas urbanas e 

rurais do município; 

  

21- Propor e estimular a assinatura de convênios em 

âmbito estadual e federal, que visem a qualificação 

profissional, bem como a geração de emprego e renda 

do município. 

  

 

Diretrizes da Política de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos 

22- Resgate do Projeto Conviver (Casa dos Idosos)   

   

   



 

CULTURA 

EIXO PROPOSTA DIRETRIZES CONVÊNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O patrimônio cultural é um 

conjunto de bens que representa a 

memória e a identidade dos 

diferentes grupos formadores da 

sociedade. Segundo o artigo 216 

da Constituição Federal, este 

patrimônio é construído através 

das mais diversas formas de 

expressão, como as criações 

científicas, artísticas e 

tecnológicas, edificações e 

demais espaços destinados às 

manifestações artísticoculturais. 

1- Revitalização do Órgão Municipal de Cultura 

(secretaria) para executar as ações previstas no 

Plano Municipal de Cultura; 

  

2- Estruturação de um Plano Municipal de 

Cultura; 
  

3- Implementação de políticas públicas que 

preservem o valioso patrimônio cultural local; 
  

4- Criação do Corredor Cultural de Marcelino 

Vieira, na Rua Nossa Senhora de Fátima; 

Ampliar através de recursos 

da União os investimentos 

na área da cultura; 

 

5- Revitalizar as praças públicas criando espaços 

de memórias, tais como:  

 Memorial da história da cidade 

abordando a sua origem e os principais 

fatos históricos; 

 Memorial do Homem e da Mulher 

Vieirense; 

 Criação do espaço da cultura sertaneja. 

  

6- Revitalização do Memorial do Cangaço, no 

sítio Junco, criando um local de visitação de 

turismo cultural, com espaço para expor as 

peças museológicas e as narrativas do Fogo da 

Caiçara; 

  

7- Criar a Lei que torna comemorativa a 

Resistência Vieirense ao Bando de Lampião, e 

tornar a Missa do Soldado patrimônio imaterial 

do município de Marcelino Vieira-RN; 

  

8- Criar através do Projeto de Lei o Centro de 

Tradições Vieirenses, com parcerias para apoiar 

e capacitar os artistas e artesãos do município; 

  



 9- Com a criação do Centro de Tradições 

Vieirenses, todos os agentes culturais, 

associações culturais e afins, receberão apoio 

do município para protagonizar os seus talentos; 

  

10- Realizar o Tombamento com instrumento legal 

de proteção do patrimônio material e imaterial; 
  

   


