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 Vivemos novos tempos. 
  
Tempos que exigirão uma Administração próxima às novas necessidades da 
população que foram trazidas pela pandemia do covid19. Serão necessárias 
ações, principalmente direcionadas para a área da saúde, da assistência 
social, das necessidades do homem do campo, dentre tantas outras. 
Assim como a atual situação não permite ao cidadão descuidar-se das medidas 
de cautela que devem ser adotadas por ele, da mesma maneira a 
administração do município deve ser exercida sem espaço para amadorismo. 
Para tanto é necessário conhecer a realidade do munícipio, e assim, com mais 
efetividade, experiência e competência, antecipar-se aos problemas e criar 
soluções que permitam ao município superar as dificuldades e vencer o 
obstáculo. 
Diante do exposto, eu Adinaldo de Andrade e o meu  parceiro Wagner Barrela 
colocamos, uma vez mais, nosso nome à disposição dos munícipes de Mirante 
da Serra para continuar à frente da administração, e apresentamos o seguinte 
Plano de Governo que se constitui numa proposta de dar continuidade à 
maioria de seus projetos, fazendo os devidos acertos para adequá-los às atuais 
circunstâncias, ajustando-as ao novo cenário que se desenha num futuro 
próximo. 
  

 
 

  

COLIGAÇÃO – PP E MDB - “PARA FAZER MUITO MAIS” 

  

  
  
  

  

  

Administração, Planejamento e Finanças. 



 
 

 

• Manter a Administração aberta à participação popular através dos 
Conselhos de Orçamento Participativo;  

• Garantir pagamentos dos salários aos Servidores Municipais com 
pontualidade, bem como dos fornecedores;  

• Garantir a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, 
mantendo a atualização dos equipamentos e o controle do Patrimônio 
Público;  

• Preparar cada vez mais os nossos funcionários para que os projetos e 
convênios sejam executados;  

• Dar preferência ao comércio local para compra de produtos e 
equipamentos; 
  

• Buscar recurso junto ao Governo Federal e Governo Estadual para 
atender as necessidades do município. 

  

• Buscar mecanismo para registrar a topografia das chácaras dentro dos 
limites do perímetro urbano, para que os chacareiros possam escriturar 
seus imóveis. 

 

• Buscar junto ao estado convênios para o programa titulo-já para que 
seja abrangido as chácaras  

 

• Manter estreita relação e vínculo de comunicação com todas as 
secretarias, visando à boa gestão, comunicação e eficácia do serviço 
público; 

 
 
  
   



 
Assistência Social 

Nossa diretriz para Assistência Social baseia-se na luta incansável pela 
diminuição da desigualdade e redução da pobreza, através de políticas 
efetivas de assistência, inserção e reinserção social para as pessoas mais 
carentes e o fomento de ações para ampliação da abrangência assistencial 
domiciliar.  

Pretendemos garantir a universalidade dos direitos a assistência com equidade 
e justiça social, objetivando sempre a redução das desigualdades sociais 
dando ênfase ao direito a diversidade, tratando todos os cidadãos com 
igualdade plena, a fim de garantir a todas as pessoas o pleno exercício da 
cidadania e a melhora da qualidade de vida do povo mirantense. 

INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 
- Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco, 

vulnerabilidade e pobreza articulando as competências municipais, 
estaduais e federais cujo foco seja a erradicação da pobreza. 

- Estabelecer articulação com a rede não governamental de assistência social e 
com as outras políticas sociais da prefeitura, em especial as de saúde, 
educação, trabalho e segurança pública, para responder com efetividade à 
diversidade das necessidades. 

- Desenvolvermos programas objetivando a reintegração de pessoas 
desempregadas ao mercado de trabalho;  

- Promoveremos através de trabalho conjunto entre as secretarias de 
Assistência Social e Educação, o programa de inclusão digital através de 
cursos de informática básica;  

- Construção do Centro de Capacitação no Município, com capacidade para 100 
alunos, contando inclusive com laboratório de informática;  

- Estimular ações em parceria com o SENAC, como a presença da carreta do 
SENAC que estará em nossa cidade capacitando a população;  

 

PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
- Capacitar os atores da política pública de assistência social, a fim de se 

assegurar a melhoria da gestão, considerando-se todas as instâncias do 
sistema descentralizado e participativo, bem como as realidades regionais e 
locais.  

- Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social 
como espaços de democratização, negociação de consensos e de gestão 
compartilhada. 



 
- Potencializar os esforços para a melhor prestação dos serviços dos Conselhos 

Tutelares, através de capacitação continuada e estrutura adequada para 
desenvolvimento de suas funções;  

- Fomentar as ações da Casa de Acolhimento do município;  
- Valorização do trabalho produzido e desenvolvido pelas entidades sociais;  
- Fomentaremos o atendimento diário às pessoas carentes;  
- Fomentar programa Casamento Comunitário e Baile de idosos, para pessoas 

carentes do nosso município;  
Potencializar a atenção ao atender as vítimas de abuso, violência doméstica e 

sexual com a implantação da lei nº 13.431/2017;  
- Fomentar campanhas educativas e de sensibilização para prevenção ao uso 

de drogas e dependência química;  
- Apoiar e dar subsídios aos conselhos municipais da assistência social, da 

criança e do adolescente 
Fomentar ações sociais em datas comemorativas como São João, Páscoa, dia 

das crianças, dia do idoso, outubro rosa, pessoa com deficiência, setembro 
amarelo, janeiro branco, 18 de maio, etc;  

 
- Trabalhar em parceria com o Governo Federal e Estadual, de forma a garantir 

a integração dos programas de transferência de renda, de modo que seja 
possível ampliar o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade; 

- Estabelecer parceria com entidades assistenciais do setor público e privado, 
para fomentar as ações de assistência social; 

- Fortalecer e fiscalizar o acesso ao programa Bolsa Família para famílias em 
situação de pobreza extrema;  

 
CRIANÇA E ADOLESCENTE 
 - Implementar o atendimento da criança e do adolescente em situação de 

abandono social, por meio do Programa de Convivência Familiar e 
Comunitária;  

- Garantir o Direito da Criança e do Adolescente e o cumprimento do ECA 
(Estatuto da Criança e do Adolescente);  

- Priorizar ações de prevenção às drogas e atenção a família com promoção 
integrada nas áreas de assistência social, cultural, educação, esporte, lazer 
e saúde;  

- Garantir o atendimento integral humanizado e de qualidade para as famílias 
em situação de violência;  



 
- Desenvolver ações integradas nas áreas de Assistência Social em conjunto 

com as demais secretarias municipais focando principalmente na prevenção 
e atenção à família;  

- Trabalhar em parceria com o Governo Federal e Estadual, de forma a garantir 
a integração dos programas de transferência de renda, de modo que seja 
possível ampliar o atendimento a Criança e ao Adolescente;  

- Fomentar e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra todas 
as formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus tratos, 
exploração sexual e crueldade em relação à criança e ao adolescente;  

- Desenvolver projetos socioeducativos para crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade, com intuito de diminuir o nível de evasão 
escolar;  

- Desenvolver um projeto em parceria com o terceiro setor para propagar ações 
juvenis nos diversos bairros, espaços e públicos; 

- Desenvolver estudos e ações para implementação do Projeto de Incentivo a 
Liberdade Assistida; 

- Viabilizar cursos profissionalizantes juntos dos Serviços Nacional de 
Aprendizagem SENAI, SENAC, SENAR e SESC; 

- Criar e fomentar a capacitação através de cursos profissionalizantes que 
atendam as reais necessidades dos jovens da cidade;  

- Implementar, em parceria com o setor privado, o projeto “Primeiro Emprego”, 
com o objetivo de oferecer qualificação sócio profissional a jovens de 16 a 
24 anos, desempregados, estabelecendo uma renda de até meio salário 
mínimo;  

- Estabelecer campanhas educativas e informativas sobre sexualidade e 
drogas nos diversos bairros do município;  

- Apoiar as ações da Pastoral da Criança e demais entidades voltadas para a 
promoção humana e social. 

 
MULHERES E IGUALDADE  
- Ampliar, consolidar e qualificar os serviços de atendimento às mulheres 

vítimas de violência; - Desenvolver um programa que auxilie a prevenção a 
gravidez na adolescência;  

- Garantir o atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em 
situação de violência, bem como desenvolver programas que contribuam 
para reestruturação das mulheres vítimas de violência;  

- Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os 
respectivos serviços de atendimento às vítimas;  

- Potencializar programas em parceria com a Administração Municipal, de 
atividades destinadas às mulheres nos equipamentos públicos municipais;  



 
- Potencializar a formação permanente dos servidores nas questões 

relacionadas ao direito a diversidade, visando eliminar qualquer tipo de 
discriminação nos serviços ao cidadão.  

 
TERCEIRA IDADE 
 - Potencializar políticas voltadas para o idoso, por meio de multiplicação de 

grupos de convivência e ações de inclusão e participação do idoso na 
sociedade e em suas atividades;  

- Melhorar as condições de acessibilidade dos espaços públicos, visando a 
inclusão dos idosos nas atividades socioeducativas, culturais e esportivas; 

- Incentivar e promover programas de atividades de lazer e turismo para a 
população idosa; 

- Estimular a produção cultural, artesanal e de lazer para as pessoas idosas;  
- Propiciar ao idoso a sua valorização e conscientização familiar quanto às suas 

necessidades e direitos;  
- Desenvolver projetos para ação e capacitação voluntária de cuidadores de 

pessoas idosas;  
 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
- Buscar implementar o Programa de Reabilitação e Convivência para a Pessoa 

com Deficiência;  
- Implantar políticas e programas de forma integrada às políticas e programas 

locais e inframunicipais para pessoas com deficiência;  
- Garantir o cumprimento da legislação voltada as pessoas com deficiência, 

pelo próprio poder público e pela iniciativa privada; 
- Desenvolver parcerias e convênios com o poder público, entidades privadas e 

com o terceiro setor para potencializar trabalhos voltados as pessoas com 
deficiência;  

- Garantir a prática esportiva para pessoas com deficiência nas diversas 
modalidades, como basquete, futebol de cinco e atletismo, em programa de 
inclusão nas escolas municipais;  

- Potencializar ações e campanhas educativas sobre os direitos das pessoas 
com deficiência; ⇛ - Assegurar a acessibilidade das pessoas com 
deficiência, promovendo a adaptação gradativa de calçadas e acessos a 
prédios públicos, o transporte especial e promover a capacitação de 
familiares para a reabilitação das pessoas com deficiência; 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANO DE GOVERNO PARA SECRETARIA MUNICIPAL   DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

1- construção da rede de saneamento da cidade 

1.1 criação e instalação do setor de fiscalização sanitária 

1.2 criação e instalação do setor de fiscalização sanitária 

1.3 limpeza e conservação de ruas através de um sistema de pareceria 

com os moradores; 

1.4 construção de pontos de laser (quadras, praças) 

 

2- bloqueteamento das ruas da cidade; 

3- cuidados com a iluminação pública; 

4- manutenção das pracinhas públicas já existente; 

5- reforma dos postos de saúde (psf’s) e escolas municipais 

6- iluminação pública 

7- manutenção da rede de distribuição/iluminação; 

8- manutenção das vias públicas, praças, avenidas, prédios públicos; 

8.1 manutenção da rede elétrica das escolas municipais; 

   8.2 manutenção da rede elétrica do hospital; 

   8.3 iluminação de eventos e festividades do municipio; 



 
 

9-urbanização de áreas públicas 

 

    9.1 varreção de praças e vias públicas; 

    9.2 coleta de entulhos e metralhas; 

    9.3 coleta de restos de podação; 

    9.4 manutenção e podação de árvores 

    9.5 manutenção de encostas e áreas de preservação florestal; 

    9.6 manutenção de placas de sinalização de trânsito; 

    9.7 revitalização e pinturas de faixas de sinalização horizontal; 

    9.8 pinturas de meio fio; 

    9.9 coletas de entulho de terrenos baldios; 

 

10-coleta de residuos solidos e manutenção do aterro sanitario 

     10.1 serviços de limpeza urbana em logradouros publicos; 

     10.2 coleta de residuos solidos domiciliares 

     10.3 manutenção e operação do aterro sanitario municipal 

 

11.administração, controle e fiscalização: 

       11.1 cemitério publico municipal; 

       11.2 liberação e controle de vias publicas para festividades 

municipais; 

      11.3 fiscalização e controle dos vendedores ambulantes, trailers e 

camelôs; 

 

12.liberação de áreas públicas  

 

    12.1 controle de placas de publicidades; 

    12.2 liberação de áreas publicos para parques e diversões; 

    12.3 liberação e controle vias publicas para a festividade 

 

13.aquisição de veiculos/equipamentos 

 

     13.1 projeto para aquisição de caminhão caçamba; 

     13.2 projeto para aquisição de máquinas tipo (escavadeira 

hidraulica, motoniveladora, retro escavadeira e pá carregadeira) 

 



 
 

METAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS 

 

a) Gerenciar a prestação de serviços, fornecidos por empresa contratadas para 
construções ou reformas da estrutura física das obras e serviços públicos; 

b) Realizar laudos de medições e acompanhamentos técnicos relacionados ao 
desenvolvimento de obras e serviços; 

c) Desenvolver Projetos relacionados a edificações, visando à conservação, 
adaptação e ampliação das obras e serviços prestados pelo Município; 

d) Executar juntamente com setores competentes a contração de projetos 
desenvolvidos por terceiros; 

e) Elaborar pareceres e laudos sobre obras e projetos; 

f) Efetuar a compra de materiais para equipes de manutenção mediante 
autorização do diretor ou gerente operacional; 

g) Distribuir diariamente os serviços para as equipes de manutenções; 

h) Classificar as solicitações de serviços, conforme critérios de urgência, 
acompanhando “in loco” os serviços prestados por terceirizados, 
construindo planilhas eletrônicas com apresentação de desenvolvimento 
mensal destes; 

i) A construção de novos equipamentos, acessos viários e implantação de 
serviços públicos essenciais, visando à melhoria na qualidade de vida dos 
munícipes; 

j) Executar e fiscalizar, direta ou indiretamente, as obras públicas de 
responsabilidade do município; 

k) Inspecionar sistematicamente equipamentos públicos, ruas, avenidas, obras 
e estradas municipais, promovendo as medidas necessárias à sua 
conservação e manutenção; 

l) Promover a conservação das praças, jardins, logradouros, obras e vias 
públicas, bem como dos prédios públicos, quando determinada pelo Chefe 
do Poder Executivo; 



 
m) Articular e acompanhar a realização de obras e ações correlatas de 

interesse comum à União e ao Estado em território do Município, 
estabelecendo instrumentos operacionais comuns, quando for o caso; 

n) Definir, executar e avaliar a política municipal de obras e serviços rurais e 
urbanos, em consonância com o plano de governo e demandas dos 
beneficiários; 

o) Supervisionar as atividades relacionadas à área de serviços rurais e 
urbanos, manutenção de vias, realização de obras e demais demandas; 

p) Zelar pela manutenção de máquinas, controle de peças, estoques e 
atendimento ao público; 

q) Manter estreita relação e vínculo de comunicação com todas as secretarias, 
visando à boa gestão, comunicação e eficácia do serviço público; 

r) Gerenciar as atividades pertinentes a obras e serviços, provendo a sua 
execução, fiscalização e qualidade; 

s) Monitorar as solicitações dos munícipes, supervisionando a solicitação de 
materiais, insumos e reformas; 

t) Desenvolver outras atividades relacionadas e de interesse da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, que lhe sejam atribuídas pela 
autoridade competente. 

  

 

Gerência de Gestão do Centro de Serviços 

a) Executar os serviços da Oficina Mecânica Municipal, destinados a consertos 
e recuperação de equipamentos e máquinas rodoviárias municipais; 

b) Manter registro da entrada e saída de equipamentos, máquinas e viaturas, 
bem como conhecer qualitativa e quantitativamente a composição do 
Parque Rodoviário Municipal; 

c) Proporcionar condições para o cumprimento dos prazos dos cronogramas 
físicos de obras programadas; 

d) Estabelecer critérios para avaliação do desempenho dos operadores dos 
equipamentos rodoviários municipais; 



 
e) Conhecer e orientar os operadores de equipamentos rodoviários, sobre a 

capacidade de produção de cada equipamento; 

f) Executar o acompanhamento da utilização do equipamento rodoviário, dando 
cobertura completa, inclusive nos casos de ocorrências que ocasionem 
impedimento da sua utilização; 

g) Organizar um controle individual de desempenho de veículo, elaborado pelo 
seu operador; 

h) Estabelecer controle de quilometragem e do consumo de cada unidade 
rodoviária; 

i) Sugerir medidas quanto à ampliação, recuperação e renovação da frota 
municipal; 

j) Implantar e manter atualizado o controle estatístico de ocorrências que 
ocasionem paralisação dos equipamentos rodoviários; 

k) Implantar e manter atualizado um sistema de custo de manutenção; 

l) Elaborar e analisar orçamentos de custos de manutenção; 

m) Estabelecer programas de manutenção preventiva; 

n) Conhecer e apurar, junto a cada operador, as irregularidades de cada 
unidade rodoviária; 

o) Propor, quando os recursos forem suficientes, a manutenção por terceiros; 

p) Promover o abastecimento das unidades rodoviárias do Parque Rodoviário 
Municipal, mediante controle detalhado da unidade rodoviária e do 
combustível aplicado, quando sob sua guarda e responsabilidade; 

q) Promover a lubrificação e a lavagem das unidades rodoviárias, executando 
um rigoroso e completo controle de combustíveis e lubrificantes; 

r) Responder pela guarda, segurança e manutenção do equipamento a sua 
disposição; 

s) Regulamentar as questões referentes ao licenciamento de cada unidade 
rodoviária; 

t) Implantar sistema de controle e informar as unidades rodoviárias que 
apresentam gasto anormal; 



 
u) Desenvolver outras atividades relacionadas e de interesse da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos, que lhe sejam atribuídas pela 
autoridade competente. 

  

Divisão de Materiais e Almoxarifado 

a) Estimar a necessidade de materiais de consumo regular, elaborar pesquisa 
de mercado para obter valor de referência, emitir as solicitações de 
compras, fazer o julgamento das propostas apresentadas pelos 
fornecedores observando a qualidade e marca dos produtos cotados, 
estabelecerem estoque máximo e mínimo; 

b) Promover o controle dos registros de preços efetuando constante analise 
das necessidades de reposição do estoque, cadastrar no sistema todos os 
empenhos que forem para suprir estas, incluindo materiais destinados a 
pesquisa; 

c) Receber, atestar, registrar, controlar e distribuir os materiais destinados à 
manutenção das atividades dos órgãos integrantes da estrutura da 
Universidade, bem como zelar pela guarda e conservação dos mesmos; 

d) Conferir os materiais que sejam remetidos por fornecedores, verificando a 
sua conformidade com os respectivos empenhos de despesas, no tocante à 
qualidade, marcas e demais especificações constantes da licitação ou do 
contrato, recebendo-os quando conforme ou recusando o recebimento em 
caso de irregularidade; 

e) Analisar as requisições enviadas pelas unidades da Universidade, 
observando suas quantidades por item, fazer o controle do atendimento 
baseado na dotação orçamentária aprovada para cada unidade, utilizando o 
método atual aprovado pela administração superior, ou seja, demanda 
financeira mensal acrescida da correção necessária; 

f) Emitir relatórios para atendimento gerencial e resumo contábil mensal, 
balanço anual e tomada de contas do exercício bem como sobre materiais 
perecíveis, com prazo de validade e em desuso e encaminhá-los ao órgão 
que utiliza o material; 

g) Estabelecer a rotina de execução das garantias dos produtos recebidos ou 
em estoque, e também das divergências verificadas no ato da entrega dos 
materiais, fornecerem informações para a adoção das providências 
pertinentes em cada situação; 



 
h) Adequar o sistema de logística das entregas dos materiais solicitados por 

requisição ou por solicitação de compras, tanto local ou dos campi em 
outras cidades; 

i) Realizar periodicamente inventário físico dos materiais armazenados no 
almoxarifado; 

j) Desenvolver outras atividades relacionadas e de interesse da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, que lhe sejam atribuídas pela 
autoridade competente. 

  

Gerência de Serviços Públicos 

a) Dirigir as ações de serviços urbanos no Município supervisionar através da 
coordenação e controle das atividades de suas Divisões; 

b) Gerenciar a conservação dos serviços públicos municipais, bem como 
supervisionar e fiscalizar a execução do programa de manutenção de 
próprios municipais a cargo da Secretaria, cuidando para sejam obedecidos 
os cronogramas e padrões de qualidade estabelecidos; 

c) Fiscalizar e efetuar as medições de serviços executados, conforme normas e 
padrões da Secretaria e sugerir aplicação de multas e sanções aos 
executores inadimplentes; 

d) Gerenciar a execução do levantamento das necessidades de manutenção 
dos próprios municipais e manter atualizado seu cadastro; 

e) Realizar a guarda, operação e manutenção de materiais, equipamentos e 
máquinas utilizadas na realização de obras e serviços de sua área de 
atuação; 

f) Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, 
em especial as ações relativas a coleta de resíduos sólidos, de iluminação 
pública e de recolhimento de entulhos; 

g) Realizar serviços de carpintaria, pintura e reparos elétricos; 

h) Efetuar a manutenção de praças e parques municipais, gerenciando as 
ações públicas de manutenção; 

i) Planejar, programar e executar as ações para a conservação e a manutenção 
periódica das áreas verdes, praças e parques municipais; 



 
j) Manter e ampliar a arborização de ruas, criando faixas verdes que conectem 

praças, parques ou áreas verdes; 

k) Coordenar e acompanhar o trabalho do pessoal de campo; 

l) Promover a guarda e o controle da utilização dos equipamentos e máquinas 
sob sua responsabilidade; 

m) Efetuar as medições de serviços prestados por terceiros, conforme normas 
e padrões da Secretaria, e sugerir aplicação de multas e sanções aos 
executores inadimplentes; 

n) Desenvolver outras atividades relacionadas e de interesse da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, que lhe sejam atribuídas pela 
autoridade competente. 

  

Divisão de Obras de Mobilidade 

a) Desenvolver ações e projetos voltados à execução de obras públicas; 

b) Coordenar a execução dos projetos de obras públicas; 

c) Dirigir as ações, programas e projetos de mobilidade urbana; 

d) Promover, formular e programar políticas públicas de desenvolvimento da 
mobilidade urbana e acessibilidade ampla e democrática de pedestres ao 
espaço urbano, através da priorização dos modos de transporte coletivo, de 
maneira efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável; 

e) Elaborar ações que visem ampliar a liberdade de locomoção das pessoas, 
de modo a assegurar o efetivo direito de ir e vir; 

f) Estimular a integração das regiões do espaço municipal, com o objetivo de 
erradicar a segregação socioespacial, no mesmo passo em que desenvolve 
formas e meios de fomento à mobilidade; 

g) Regular e fiscalizar a construção de passeios públicos, por particulares e 
pelo setor público, zelando pelo fiel cumprimento das exigências contidas 
em normas e regulamentações do Município que disciplinam a 
acessibilidade nesses espaços; 

h) Planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos, 
adequação dos locais de estacionamento e reorientação do tráfego, com o 



 
objetivo de dar maior fluidez ao tráfego da cidade e diminuir a emissão de 
poluentes; 

i) Estabelecer as diretrizes de trânsito em conjunto com os demais órgãos de 
trânsito; 

j) Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 
equipamentos de controle viário; 

k) Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito 
para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de 
sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação 
e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos 
documentos de uma para outra unidade da Federação; 

l) Desenvolver outras atividades relacionadas e de interesse da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, que lhe sejam atribuídas pela 
autoridade competente. 

  

Divisão de Obras Prediais 

a) Dirigir todos os expedientes, bem como acompanhar os programas e 
projetos voltados às edificações públicas; 

b) Efetuar a programação e execução, direta ou indiretamente, de estudos para 
construção de edifícios públicos, bem como reforma, melhoria, ampliação, 
reparos ou reconstrução dos próprios municipais; 

c) Realizar o levantamento sistemático do custo das obras e dos seus 
elementos constituintes, bem como as pesquisas necessárias à composição 
de preços unitários para a quantificação orçamentária dos estudos, projetos 
e obras a serem desenvolvidos; 

d) Desenvolver outras atividades relacionadas e de interesse da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, que lhe sejam atribuídas pela 
autoridade competente. 

  

Divisão de Controle e Eficiência 

a) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência da gestão dos Serviços Públicos Municipais; 



 
b) Estabelecer canal de comunicação com os órgãos de ouvidoria do Município 

com vista à melhor qualificação e quantificação da eficiência dos serviços 
municipais; 

c) Regulamentar e controlar os serviços públicos visando uma maior eficiência, 
eficácia, economicidade e transparência administrativas, bem como pela 
participação da sociedade nas decisões governamentais; 

d) Emitir relatórios estatísticos dos serviços prestados pelo Município, 
sugerindo melhoramentos no planejamento e execução dos mesmos; 

e) Articular-se com as demais Secretarias e unidades municipais; 

f) Desenvolver outras atividades relacionadas e de interesse da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, que lhe sejam atribuídas pela 
autoridade competente. 

  

METAS PARA GESTÃO 2021 

• Melhoria das estradas/bueiros e pontes nas rurais do interior de nosso município; 
• Melhoria da infraestrutura de maquinário e centro de serviços; 
• Melhorar para o trânsito de veículos pesados na época de safra e entre safra; 
• Manutenção e melhorias em pontes vulneráveis do interior do município. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLANO DE GOVERNO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO 
AMBIENTE E TURISMO 

AÇÕES PROPOSTAS – AGRICULTURA 

 

     1.Apoiar as iniciativas e propostas do Conselho Municipal de Agricultura; 

2. Fomentar a agricultura familiar e o comércio municipal de produtos do 

agronegócio; 

3. Fomentar o cultivo do café clonal para pequenos produtores/agricultura 

familiar, fornecendo apoio técnico no manejo e plantio do café, além de 

mudas; 

4. Construir, limpar barragens, poço e tanques de piscicultura, a fim de 

incentivar o comércio do pescado produzido no município; 

5. Organizar e padronizar as bancas da feira livre; 

6. Incentivar e apoiar as associações de pequenos produtores e aqueles na 

agricultura familiar; 

7. Fomentar o cultivo do café clonal para pequenos produtores/agricultura 

familiar, fornecendo apoio técnico no manejo e plantio do café, além de 

mudas; 

8. Fomentar a distribuição de sementes para agricultores familiares 

9. Estruturar um local de para parque e exposição anual de animais e produtos 

agrícolas de modo a movimentar o mercado municipal; 

10. Garantir suporte no transporte de mercadorias produzidas por pequenos 

produtores do município de Mirante da Serra; 



 
11. Auxiliar o pequeno produtor no preparo do solo para o cultivo de culturas; 

12. Fazer parceria com a EMATER de modo a garantir melhor suporte e 

amparo ao produtor de Mirante da Serra 

 
 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 

 
 Revitalizar unidades escolares de acordo com a necessidade;  

 Cumprir a Lei Nacional do Piso Salarial dos Professores; 

 Reestruturar o Plano de cargos e Salário dos Profissionais da Educação; 

 Buscar Junto ao Governo Federal e Estadual, parcerias para 

desenvolver programas e projetos que melhorem a qualidade da 

Educação; 

 Ampliar o programa de formação continuada para todos os 

profissionais da educação, em parceria com os Governos Estadual e 

Federal;  

 Buscar junto ao Governo Federal recurso para a construção de uma 

Escola na Linha Eletrônica; 

 Manter o transporte escolar com qualidade; 

 Apoiar a Educação Especial, oferecendo suporte para atendimento aos 

alunos e dar continuidade a parceria APAE/Município/Estado; 

 Apoiar os universitários do nosso Município; 

 Criar o centro de atendimento multidisciplinar, com Assistente Social, 

Psicólogo, Fonoaudiólogo, Pedagogo, Psicopedagogo e Nutricionista 

para atendimento as escolas da rede, inclusive sugerir que esteja no 

Plano Orçamentário do município; 

 Buscar junto ao Governo Federal e ou através de emeda parlamentar 

recurso para o término da Creche Municipal; 



 
 Acompanhar e executar 100% das ações do PAR no que concerne a 

formação inicial e continuada dos professores da Educação Infantil, do 

Ensino Fundamental e Servidores da Rede Municipal de Ensino; 

 Cumprir as metas e estratégias do Plano Municipal de Educação; 

 Reestruturar o Centro Municipal de Educação Infantil Irmã Dulce 

fisicamente e pedagogicamente; 

 Ampliação, conservação e manutenção da rede física das escolas; 

 Implantar o sistema de monitoramento nas escolas; 

 Desenvolver o programa de alimentação escolar, atendendo as 

necessidades nutricionais dos alunos e contribuindo para a formação 

de hábitos alimentares saudáveis; 

 Instituir a Fanfarra Municipal; 

 Incentivar projetos culturais, pedagógicos, esportivos nas escolas da 

Rede Municipal de Ensino; 

 Implantar o Programa de Agilização e Desenvolvimento Escolar (PADE); 

 Estruturar a Secretaria Municipal de Educação; 

 Implantar o Sistema de Administração Pedagógica (Diário Eletrônico); 

 Buscar junto ao Governo Estadual Recursos para os Conselhos 

Escolares; 

 Estruturar a Casa da Cultura; 

 Estruturar a Biblioteca Municipal; 

 Realizar campeonato municipal de futebol; 

 Buscar recurso para construção do prédio da Semece; 

 Capacitação técnica para os Gestores; 

Adquirir um carro adequado para a distribuição da Merenda Escolar; 
Implantar a casa dos Conselhos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 
 

AÇÕES PROPOSTAS: 
 

 
1. reforma e ampliação das unidades básicas de saúde (ubs); 
2. telesaúde – 
a. sistema de agendamento por telefone junto as ubs 
b. consultas especializadas 
c. exames médicos com dia marcado. 
 
3. informatização dos prontuários médicos no hospital; 
4. credenciamento de uma clinica de saúde bucal com acesso 

garantido a todos, inclusive convenio com laboratório de prótese; 
5. caps – centro de atenção psicossocial 
6. criação de equipes de saúde da família; 
7. aquisição de um veículo próprio para transporte de pacientes 
8. aquisição de mais uma ambulância; 
9. contratação de mais dois médicos para o hospital e dois para 

atendimento em dias alternados nos psf’s 
10. investir ‘até 15% dos recursos da saúde em medicamentos 

básicos para atender a população de baixa renda 
11. manter dois psf’s na zona rural com atendimento médico 

semanal e medicamentos básicos para a população rural. 
12. garantir o funcionamento básico do hospital municipal, nas 

áreas de obstetrícia, ginecologia, pediatria e clínica geral; 



 
13. cuidados com a saúde básica no que diz respeito a doenças 

mais comuns, tais como: dengue, Zica e outras do gênero. 
14. construção de uma sala específica no hospital com dois leitos 

para atender aos pacientes psiquiátricos; e por fim 
15. instalação da rede cegonha que terá por finalidade os cuidados 

básicos para assegurar às mulheres o direito ao planejamento 
reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao 
puerpério, e às crianças o direito ao nascimento seguro, ao 
crescimento e ao desenvolvimento saudável. 

16. Buscar por meio de convênios um mecanismo para que o centro 
cirúrgico comece a funcionar com pequenas cirurgias na unidade 
mista de saúde de Mirante da Serra. 
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