
APRESENTAÇÃO 

“PROGRAMA PARA RECONSTRUIR MACAÚBAS”

Macaúbas certamente não vive o melhor momento de sua História, em parte pela situação

econômica geral e por outra, pela infeliz administração desta última gestão. Mesmo sendo

um município com mais de 50.000 mil habitantes (Fonte IBGE-2016), ocupando o trigésimo

nono lugar entre os municípios baianos, e o mais populoso da Bacia do Paramirim, perdeu

muitas oportunidades de se desenvolver por falta de habilidade e responsabilidade da equipe

administrativa da atual gestão.

A partir deste momento, precisa-se planejar e preparar o desenvolvimento dos próximos 30

anos  pelo  menos  e  não  apenas  os  4  anos  da  próxima  gestão.  Precisa-se  recuperar  a

confiança  na  administração  pública,  melhorar  a  qualidade  de  vida  com  crescimento

econômico e sustentável.  Isto é,  tornar um município socialmente justo,  economicamente

viável e ambientalmente correto.

Socialmente  justo,  ao  respeitar  a  população  como  seres  humanos,  considerar  como

prioridade as questões sociais que afetam gravemente o município, diminuir as diferenças

sociais e implantar políticas públicas voltadas à estas questões. 

Economicamente  viável,  ao  manter  uma  política  rigorosa  com  os  gastos  públicos,

administrar e investir o dinheiro de forma justa e transparente e 

Ambientalmente correto, significa controle no uso dos recursos naturais, no destino correto

dos  resíduos  sólidos,  reciclagem dos  materiais  descartáveis,  uso  de  tecnologias  limpas,

recorrer à educação ambiental, utilizar regras de proteção ambiental e fiscalização.

Para reconstruir Macaúbas, precisa-se trabalhar todos juntos e de forma incansável desde o

primeiro dia do novo mandato até o último, para devolver ao município o que lhe foi tirado.

Para  tanto  segue  as  propostas  divididas  em  eixos  temáticos  neste  plano  de  governo

municipal.
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EDUCAÇÃO

Educação Participativa:  União e Transparência

Administrar  o  setor  de  educação  em  Macaúbas  é  desafio  muito  difícil  para  a  gestão

municipal, pelo fato de ter-se a maioria da população em idade escolar estabelecida na zona

rural  e  distribuída  por  um  território  extenso,  uma  malha  viária  complexa,  um  numero

expressivos  de  escolas  com  uma  significativa  incompatibilidade  entre  o  quantitativo  de

docentes e discentes por unidade. Considerando ainda a baixa escolaridade da população

de modo geral, o índice de analfabetismo ainda está acima da média nacional. São estes

fatores que requerem um plano municipal de educação que preconize um atendimento com
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mais qualidade desde a creche, ao pré-vestibular, na busca de suplantar estas demandas.

Não se pode falar em Educação sem que se pense em união com o propósito de mudar a

realidade  vigente,  buscando  incorporar  ao  educando  e  aos  profissionais,  valores  que

fortaleçam  os  princípios  democráticos  de  direito,  a  valorização  da  vida,  o  respeito  à

coletividade e às diversidades étnicas, raciais, de gênero, culturais e religiosas.

A  Educação  só  se  efetiva  se  houver  participação  e  valorização  de  todos  os  sujeitos

envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Para tanto, propõe-se um plano de trabalho

em  que  todos  se  sintam  acolhidos,  respeitados  e  conscientes  de  seus  papéis,  pois,  a

instituição não é somente a estrutura física, são as pessoas que fazem das escolas templos

onde ocorre a construção do conhecimento.

Nessa perspectiva elege-se como tema desta proposta de trabalho: Educação participativa:

União e transparência.

Para construir essa escola, precisa-se continuamente refletir sobre a escola existente, e para

isso é necessário o envolvimento de todos que a constituem. Assim, pensa-se numa gestão

participativa onde todos são ouvidos e as diferenças respeitadas, valorizando portanto, a

Gestão  Democrática  e  Participativa  de  todos  aqueles  que  integram  a  educação  de

Macaúbas.

Desta forma, apresenta-se a seguir as linhas norteadoras para a construção desta Gestão

que se almeja: 

EIXO TEMATICO PROPOSTAS

 Planejar e implantar a Gestão Democrática e Participativa;

 Adquirir  materiais e equipamentos para as escolas municipais,
visando a melhoria na qualidade de ensino; 

 Ofertar cursos de Capacitação profissional para os professores
da rede municipal;

 Manter  o  cursinho  pré-vestibular  para  os  alunos  da  rede
pública;

 Distribuir Kit aluno no inicio do ano letivo (Camiseta escolar,

bolsa, lápis, borracha, caderno, caneta);
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 Manter e melhorar o transporte gratuito para os estudantes da

rede municipal (zona rural); 
 Aquisição de transporte para a Secretária de Educação para

que possa dá  maior suporte para as escolas;
 Melhoria e reforma nas escolas da rede municipal;

 Articular com a APLB  para viabilizar  a implantação de um

plano de saúde para a classe dos professores. 
 Planejar  e  implantar  em  tempo  hábil  os  processos

administrativos necessários a licitação e aquisição de  bens e

serviços para a secretária de educação;
 Efetivar  a  Transparência  nas  ações  da  Instituição  e  das

prestações  de  contas  por  meio  da  mídia  e  dos  meios  de

comunicação do município;
 Divulgar  as  ações,  programas,  pesquisas,  atividades

desenvolvidas pelos alunos,  servidores e colaboradores,  por

meio das mídias e dos meios de comunicação do município;
 Fomentar  a  criação  ou  locação  de  espaços  para

desenvolvimento de programa de capacitação para docentes

com o intuito de  aprimorar as técnicas e metodologias;
 Padronizar e normatizar os processos educacionais através da

implantação de conselhos consultivos e órgãos colegiados;
 Apoiar os estudantes universitários através da manutenção da

casa  (aluguel)  dos  estudantes  em  Salvador  e  Vitória  da

Conquista e Barreiras;
 Reestruturar a Secretária de Educação;
 Reelaborar e promover a efetivação do  Projeto Pedagógico

das unidades de Ensino  alinhado com os anseios de toda a

comunidade escolar;

 Implantar projetos: 
 Projeto: “Coordenador de Pais”;
 Projeto: “Escola para Pais”;
 Projeto – “Práticas Pedagógicas Inovadoras”;
 Projeto- Oficinas pedagógicas como instrumento de

reflexão da prática: saberes e fazeres das escolas;
 Projeto – Avaliação de aprendizagem em Processo;
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 Adaptar espaços escolares para Implantar escola integral na rede 
municipal;

 Aquisição de programa para horários escolar;
 Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos

com necessidades educacionais especiais; 
 Investir  fortemente  na  capacitação  dos  profissionais  da

educação, da educação infantil e no ensino fundamental;
 Fortalecer e melhorar o processo pedagógico nas escolas do

ensino fundamental;
 Criar  uma  estrutura  administrativa  própria  na  secretaria

municipal da educação para atuação dedicada ao ensino do

sexto ao nono ano e para a educação infantil.

 Manter  processo  contínuo  de  formação  do  quadro  de

profissionais da educação, aperfeiçoamento de seu Plano de

Carreiras e melhoria de sua remuneração.
 Informatizar  o processo de matricula na rede municipal  com

um  programa  especifico  implantando  nos  colégio  e  na

secretária(para atender as escolas que não possuem internet).
 Buscar parceria com as universidades particulares que estão

instaladas  no   município  para  conceder  descontos  para

professores  que  estejam  em  processo  de

formação(licenciaturas e especialização);

 Proporcionar  melhores  condições  de  trabalho,  para  os

trabalhadores  da  educação  e  ampla  participação  da

comunidade  e  dos  conselhos  escolares  nos  processos  de

decisão  sobre  questões  administrativas  e  pedagógicas  das

escolas;

 Realizar censo da Educação Infantil para identificar a demanda

real  de  crianças  fora  da  escola,  mapeada  nas  diferentes

regiões da cidade;

 Implantar um sistema de  “Conselho de Escola”
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 Buscar junto ao FNDE creches para serem implantadas nos

distritos, para atender as comunidades circunvizinhas;
 Buscar  parcerias  com  igrejas,  associações  de  bairros,  no

desenvolvimento das atividades escolares visando um melhor

acompanhamento   no  processo  ensino  e  aprendizagem  do

educando;
 Ampliar o horário nas creches até as 18h ou 19h;

 Atender  as crianças de creche (urbana)  durante todo o ano

(sem interrupção). 

 Diminuir  o  analfabetismo  no  município  com  a  adesão  de

programas ofertados pelo Ministério de Educação;
 Melhorar e ampliar o atendimento dos educandos portadores

de  necessidades  especiais  ou  de  transtornos  globais  do

desenvolvimento;
 Valorizar  os  professores  mediante  os  programas voltados  à

carreira, melhoria salarial de acordo com as possibilidades do

município.
 Manter,  ampliar  e  reforçar  os  programas  que  vem

apresentando resultados satisfatórios; 

 Aumentar  os  investimentos  na educação de acordo com  a

receita  dos  impostos  e  transferências,  em  decorrência  da

necessária  expansão  da  educação  infantil  e  da  educação

integral;
 Melhorar a qualidade do ensino (Combater a repetência com

mais reforço escolar, Trocar mais informações dentro da rede

de  ensino,  Usar  mais  tecnologia  (software),  melhorar  as

infraestruturas  das  escolas,  adotar  medidas  para  o  uso  de

modo eficiente o tempo em sala de aula;
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 Ampliar o numero de coordenadores pedagógicos implantando

um sistema de coordenação por região (zonear o município);
 Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação

de vagas pautadas no continuo crescimento da qualidade;
 Estimular  a  participação  das  famílias  na  educação  das

crianças e jovens macaubenses, visando o fortalecimento do

aprendizado e as relações comunitárias;
 Implantar  um  sistema  de  monitoria  para  alunos  que

apresentam dificuldades de aprendizagem;
 Promover atividades lúdicas e recreativas entre as escolas da

rede municipal (gincanas, jogos).
 Mobilizar  as  instituições publicas  e  a  sociedade civil  para  a

criação de cursos técnicos, tecnológicos e superior;

SAÚDE

 A Saúde de qualidade consiste na grande meta que pretendemos atingir na gestão publica

em saúde. Sendo assim, precisamos implementar grandes ações e estratégias de forma a

garantir  eficiência  e  efetividade  no  resultados,  focando  numa  gestão  de  qualidade  que

garanta uma Saúde Pública que atenda as necessidades da população.

Desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), o tema regionalização da saúde

tem sido discutido no intuito de criar uma estratégia de gestão. Pressupõe-se então, que

cada município realize o seu planejamento considerando as especificidades do território e as

necessidades  de  saúde  da  população.  Esse  Plano  de  Governo  da  Saúde  contêm  as

principais propostas para a próxima gestão e foi  desenvolvido a partir  do diagnóstico da

realidade  atual  da  saúde  de  Macaúbas,  da  sua  distribuição  geográfica  que  é

predominantemente rural contribuindo para melhoria da qualidade do SUS e impactando na

condição de saúde da população macaubense.

EIXO TEMATICO PROPOSTA
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 Administrar a  saúde  com  Profissionalismo,
Responsabilidade e Resolutividade, para aumentara eficiência
e melhorar atendimento nas unidades 24 horas (PSFS, UPA E
Hospital - HAAS);

 Criar  mecanismos  legais  e  estruturais  para  fortalecer as
parcerias  com  a  SESAB  e  Ministério  da  Saúde visando
aumentar recursos para o setor.

 Implantar um sistema efetivo de regulação e informatização
em saúde para agilizar o translado de pacientes mais graves e
que não possam ser tratados localmente e assim reduzir tempo
de  espera  e  agravamento  de  enfermidades,  traumas  e
logicamente  melhorar  o   uso  das  redes  de  alta  e  média
complexidades em parceria com o Estado Bahia.

 Elaborar  Plano  Municipal  de  Saúde  (Quadriênio  2018  a
2021),  Programação  Anual  de  Saúde,  Relatório  Anual  de
Gestão,  com  foco  na  realidade  da  situação  de  saúde  do
Município;

 Envolver  os  profissionais de  saúde  na  construção  do
planejamento  das  metas  de  saúde  e  no  monitoramento  e
avaliação dos indicadores de saúde pactuados; 

 Os  recursos  financeiros  da  saúde  deverão  ser  administrados
pelo gestor da saúde.

 Reestruturar o Sistema de Auditoria Municipal.
 Aumentar os investimentos na Atenção Básica nos PSFS do

município visando garantir e melhorar o acesso da população a
serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao
atendimento  das  necessidades  de  saúde,  mediante
aprimoramento  da  política  de  atenção  básica  e  da  atenção
especializada em todas as suas vertentes;

 Valorizar os profissionais da saúde por meio da formação 
continuada e aumento dos recursos técnicos disponíveis nas
unidades de trabalhos existentes;

 Abrir concurso para atender a demanda de serviço em 
saúde e reduzir a politização do setor;

 Valorizar e Aperfeiçoar o Plano de Cargos e Salários dos 
servidores públicos da área da saúde com permanente 
capacitação;
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 Criar  o  Programa Homem Macaubense,  oferecendo exames
laboratoriais  preventivos  e  periódicos  para  saúde  do  homem,
particularmente aos maiores de 45 anos, além de orientação e
acompanhamento permanente.

 Oferecer um  Programa de Bem Estar aos Idosos com aulas
em academias ao ar livre com esporte e atividades motoras em
geral;

 Criar  um  Centro  de  Especialidades  para  expansão  das
consultas e exames especializados para diminuir as longas filas
e  tempo  de  espera  existente  atualmente  em  diversas
especialidades médicas;

 Reformar o Hospital Municipal Antenor Alves da Silva na 
medida adequada a demanda da população;

 Reformar  e  equipar o  Centro  Cirúrgico  do  HAAS com  novos
equipamentos para de forma resolutiva atender as pequenas e médias
cirurgias; 

 Recriar o Programa de Atendimento em Oftalmologia;

 Atenção  Farmacêutica –  melhorar  a  cobertura  de
medicamentos disponibilizados;

 Reestruturar  e  melhorar  o  sistema  de  Informática  da
Secretaria de Saúde, inclusive montar um sistema online entres
os PSFS com o Centro de Regulação, Consultas e HASS para
apoio,  diagnóstico  e  terapêutico  a  distância,  integrando  as
unidades de saúde do município através da total informatização
do setor para que qualquer unidade tenha acesso ao histórico de
atendimentos  e  diagnósticos  anteriores  desses  pacientes  e
aumentar,  com  isso,  o  controle  operacional  sobre  o
funcionamento do sistema municipal de saúde;

 Criar  um  link no  portal  municipal  de  saúde  para  marcar
consultas  via  e-mail,  formulário  eletrônico  via  internet  e
assim  diminuir  o  desconforto  das  filas  de  uma  boa  parte  da
população.

 Reestruturar a organização da Secretaria Municipal de Saúde;
 Atuar  em conjunto aos demais municípios do  Consórcio da

Bacia do Paramirim no sentido de apoiar a organização do
setor saúde em todo o território na expansão de serviços de
média  complexidade,  com  fortalecimento  de  atenção  básica
resolutiva local;

 Fortalecer a Gestão Democrática e Participativa da Saúde,
garantir a articulação com a sociedade, fortalecendo o conselho
municipal de saúde  e outras secretarias municipais, empresas e
entidades da sociedade civil.
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 Reordenar  a  Saúde  do  Município,  fortalecendo  a  Atenção

Básica como porta de entrada para os Serviços de Saúde:

-  Reformar  e/ou  ampliar  e  reequipar Unidades  de  Saúde  que

necessitam de adequações, em parceria com o Ministério da Saúde;

- Implantar o  Centro de Especialidades Odontológica (CEO);

Qualificar  a  assistência  para  atendimento  em  saúde  bucal  à

portadores de necessidades especiais;

-  Ampliar  a  Cobertura  da  Estratégia  da  Saúde  da  Família,

Implantando novas Unidades e novas Equipes de Saúde da Família;

-  Reativar  o  Serviço  de  Atendimento  Odontológico  Móvel para

atendimento à população de áreas mais distantes;

- Restabelecer a assistência à saúde da mulher, no atendimento a

realização do preventivo de câncer de colo de útero, através do exame

citopatológico;

-  Implantar  Núcleo de Apoio  à  Saúde da Família  (NASF),  como

forma de fortalecer a Estratégia de Saúde da Família;

-Informatizar  o  Almoxarifado e  manter o  fluxo  de distribuição  de

materiais e insumos, garantindo manutenção de estoque mínimo de

30% do consumo médio mensal;

AÇÃO SOCIAL

O  Projeto  de  Ação  Municipal  de  Assistência  Social  do  Município  de  Macaúbas  visa  o
planejamento e a efetivação a médio e longo prazo da rede socioassistencial, através da
oferta sistemática de programas e projetos, benefícios e serviços, que integram o Sistema
Único da Assistência Social - SUAS.

A Proteção Social Básica tem o objetivo de promover a prevenção e a diminuição dos índices
de  situações  de  vulnerabilidades  e  de  riscos  sociais  das  famílias,  dos  indivíduos  e  das
comunidades. 

A Secretária da Assistência Social é composta por serviços, programas, projetos e benefícios e assegura ações
de convivência, socialização, inserção e acolhida das famílias. 
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EIXO TEMÁTICO PROPOSTA

 Manutenção e Implementação dos Centros de Referência da 
Assistência Social - CRAS 

 Manutenção e Implementação do Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral a Família 

 Implantação do Serviço no Domicílio para Idosos e Pessoas 
com Deficiência 

 Manutenção e Implementação dos Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários 

 Manutenção e Implementação de Centros de Convivência do 
Idoso;

 Manutenção e Implementação dos Centros de Referência 
Especializado da Assistência Social – CREAS; 

 Manutenção e Implementação do Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado ás Famílias e Indivíduos 

 Manutenção e Implementação do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil - PETI 

 Manutenção e Implementação da Rede de Acolhimento 
Institucional de Crianças 

 Implantação do Programa Família Acolhedora e Família 
Extensa 

 Manutenção e Implementação dos Benefícios Eventuais - 
Vulnerabilidade Temporária - Cesta Básica 

 Manutenção e Implementação dos Benefícios Eventuais - 
Situação de Calamidade Pública e Emergencial 

 Manutenção e Implementação da Gestão e Aprimoramento do 
Sistema Único da Assistência Social - SUAS 

 Manutenção e Implementação da Capacitação e Educação 
Permanente dos profissionais 

 Realização de Campanhas Educativas da Rede 
Socioassistencial
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 Construção da sede própria/ Centros de Referência da 
Assistência Social - CRAS e Centros de Referência 
Especializados da Assistência Social – CREAS 

 Implantação, Implementação e Manutenção do Programa de 
Segurança Alimentar e Nutricional 

 Implementar a gestão de transferência de renda e benefícios 
assistenciais visando a qualificação do atendimento, o 
acompanhamento e a inclusão dos beneficiários nas políticas 
públicas setoriais. 

 Centralidade na família na concepção e implementação dos 
benefícios, serviços, programas e projetos da Assistência 
Social; 

 
 Implantar o serviço de atendimento no domicílio; 

 Ofertar serviços a família e indivíduos em situação de 
           Violação de direitos. 

 Garantir o efetivo funcionamento da Gestão da Política 
Municipal de Assistência Social de acordo com o que preconiza 
o SUAS; 

 Assegurar o cumprimento do financiamento da Política Pública 
de Assistência Social no município em consonância com a 
Política Nacional de Assistência Social; 

 Autonomia na gestão dos recursos do Fundo Municipal da 
           Assistência Social – FMAS; 

 Garantir o controle dos recursos do FMAS pelo Conselho 
           Municipal de Assistência Social. 

 Integrar as ações da assistência às secretarias municipais de 
saúde, educação e de prevenção a violência.

AGRICULTURA

A Agricultura  Familiar  é  um dos principais  pilares  da economia  de  Macaúbas,  mas que
precisa  de  inovações  tecnológicas  na  produção,  modernização  no  processo  de
comercialização e de acesso ao crédito agrícola por parte do produtor rural.

O poder Público municipal deve ser um grande fomentador deste setor da economia, onde a
Secretaria  da  Agricultura  deve  desenvolver  programas e  projetos  de apoio  à  Agricultura
Familiar.

EIXO TEMATICO PROPOSTAS
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 Estruturar a Secretaria Municipal de Agricultura tanto do ponto 
de vista do RH e quanto de Equipamentos;

 Realizar concurso publico para o corpo técnico da Secretaria;
 Valorizar o corpo técnico conforme as diretrizes de suas 

categorias e legislação vigente;
  Garantir Assessoria Técnica as Entidades e Agricultores do 

Município.
 Instituir parcerias com órgãos do governo estadual e federal 

para o setor de agricultura;
 Criar e Executar as atividades do SEMAF no município;

 Criar a legislação municipal de Agricultura;
  Elaborar o Plano Municipal de Agricultura;
 Executar o orçamento conforme a legislação e o Plano 

Municipal de Agricultura;
 Regulamentar a lei do PROMDAF, já existente.
 Instituir a Lei do SIM (Serviço de Inspeção Municipal);
 Fomentar e Organizar Feiras e Exposições da Agricultura 

Familiar e Agropecuária;
 Incentivar a produção orgânica local;
 Fomentar a Elaboração de Projetos para o PRONAF, o PAA e 

o PNAE;
 Aderir  ao SISAN.
 Articular junto as Instituições financeiras para incrementar 

outras linhas de crédito para área rural;

 Adquirir Kits produtivos para a Agricultura familiar;

 Criar Sala de apoio a Associações Comunitárias do município; 

 Criar programa de conservação e recuperação de solo;

 Viabilizar fundo Municipal de Agricultura. 

MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

A relação existente  entre  a  Gestão Ambiental,  de   Saúde e  as  Medidas  Sanitárias  são
bastante conhecidas, principalmente no que se refere à água de abastecimento doméstico, a
coleta e o tratamento de esgoto e ao destino dos resíduos sólidos e o conseqüente impacto
na conservação e preservação das APPs ( morros, rios, riachos, córregos e nascentes). A
qualidade de vida da população depende necessariamente de um sistema ambiental vivo
que  garanta  o  abastecimento  de  água,  ar  limpo,  do  tratamento  adequado  de  esgotos
sanitários e de coleta e destinação adequada de resíduos sólidos. Essa proposta apresenta-
se: 

EIXO TEMATICO PROPOSTA
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 Criar  de  centro  de  informações  ambientais  que  servirá  como
local  de  capacitação,  estágio  e  execução  de  programas
ambientais no município;

 Instituir o plano de gestão ambiental do município
 Atualizar o código ambiental do município;
 Abrir concurso para os profissionais de setor de meio ambiente e

saneamento;
 Estruturar a secretaria municipal de meio ambiente do ponto de

vista ao setor de RH e Equipamentos;
 Instituir o Fundo Municipal do meio ambiente para ser gerido em

consonância com o conselho municipal do meio ambiente;
 Criar  zonas  ambientalmente  protegidas  (  APA,  ZIE,  Parque

Ambiental etc...)
 Criar mecanismo para instituir o programa Produtores de Água;
 Instituir e Estruturar Sistema Municipal de Coleta Seletiva;
 Capacitar  os  funcionários  no  atendimento  em  processos  de

licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental;
 Estruturar o Horto Florestal  na sede de Macaúbas e recuperar 

os fundo de Vale do Riacho do Boqueirão;
 Criar de projeto de arborização urbana nas ruas mais novas e 

revitalização das antigas;
 Apoiar ações que colaborem com o programa de revitalização 

do Açude Publico de Macaúbas,dos riachos do Coité, 
Boqueirãozinho e Riachão do Leite, Tinguis, Santo Onofre e 
outros;

 Instituir Brigada  de Incêndio no município;
 Instituir matéria de Educação Ambiental como obrigatória no 

currículo de todas as escolas publica municipais;
 Construção do aterro sanitário de municipal;
 Concluir a obra do esgotamento sanitário;
 Buscar projetos para construir rede de coleta e tratamento de

esgoto;  assim como a  captação,  tratamento  e  distribuição  de
água  em  parceria  com  o  governo  federal  (ministério  das
cidades), o Governo Estadual, Embasa e municipal através do
SAAE, da iniciativa privada nas localidades com mais habitantes
do município;

 Criar de projeto de coleta seletiva do lixo, inicialmente nos
órgãos públicos municipais para servirem como exemplo na
sede e nos povoados maiores que são grandes geradores de
resíduos sólidos, envolvendo a comunidade e a iniciativa privada
e posteriormente em todos os moradores;

 Instalação de Usina de Reciclagem e incentivo a formação de 
cooperativa de catadores com o apoio da prefeitura envolvendo 
o CDS – BP e a iniciativa privada.

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
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 Para  Macaúbas  entrar  em  fase  de  evolução  econômica,  necessariamente  precisa
desenvolver  também  os  setores  de  indústria  e  comércio  que  ainda  são  considerados
incipientes no município, mas indispensáveis para o seu progresso.

Neste  eixo  temático,  busca-se,  principalmente  o  crescimento  econômico  de  Macaúbas
através de geração de empregos e renda, ampliando os setores secundários e terciários da
economia, criando uma Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, da instalação de um
Parque Industrial e renovar e fazer cumprir o Plano Diretor. Fazer parcerias com órgãos e
entidades ligados ao setor, incentivar a criação de cooperativas de produção e comércio e
estimular a instalação de indústrias no município.

EIXO TEMATICO PROPOSTA

 Criar Secretaria de Industria e Comércio para gerir o 
parque industrial e fomentar ações para o setor de industria, 
comercio e serviços no município;

 Implantar um distrito de industrial com infraestrutura 
básica;

 Fazer cumprir o plano  diretor no setor de indústria e 
comércio;

 Criar programas de incentivo a instalação de empresas no 
município, com fornecimento de terreno de infraestrutura 
básica;

 Buscar ajuda financeira dos governantes federal e estadual 
para construir o distrito industrial;

 Incentivar e dar apoio as  indústrias e fabricas e da região 
para se instalarem no Parque Industrial;

 Construir um Parque de Exposição;
 Criar a REDE SIM no município -  A Rede Nacional para a

Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e
Negócios (REDESIM) é um sistema integrado que permite a
abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas
em  todas  as  Juntas  Comerciais  do  Brasil,  simplificando
procedimentos e reduzindo a burocracia.

 Apoiar  ao  programa  empreendedor  individual –  com  a
criação de programa continuo de fomento as atividades de
serviço e produção local com capacitações e apoio técnico;

 Recriar a sala do empreendedor em parceria com o 
SEBRAE;

 Intensificar a formalização e a capacitação dos 
empreendedores;

 Fazer parcerias com o SENAC, SENAI, SENAR, SEBRAE , 
FIEB, EMBRAPA,  SUDIC, CBPM  e outras entidades para 
viabilizar incentivos financeiros e tecnológicos e qualificar 
mão de obra;
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 Incentivar  a criação de cooperativas de produção e apoio 
projetos de microcrédito;

 Incentivar às compras e tomadas de preços da prefeitura,
preferencialmente, no próprio município com a finalidade
de  fortalecer  o  comércio  e  a  indústria  locais;  gerar  mais
empregos;  proporcionar  o  desenvolvimento;  aumentar  a
arrecadação;  melhorando  assim,  a  qualidade  de  vida  da
cidade.

 Incentivar a instalação da agência do Banco do Nordeste;

 Realizar campanhas em parceria publico privada de apoio
ao comércio local;

 Realizar e apoiar feiras de negócios;

CULTURA, ESPORTE E TURISMO

A certeza  na  nossa  capacidade  em transformar  Macaúbas  num pólo  cultural  alternativo
localizado  ao  sul  da  Chapada  Diamantina  baiana  e  assim  produzir  e  fomentar  uma
programação cultural dinâmica, não só com grandes artistas, mas também incentivando e
apoiando os artistas locais e a cultura tradicional que preservará suas raízes para mostrar ao
mundo a nossa identidade cultural. O investimento na cultura hoje é fundamental visto que
contribui  para a elevação da auto estima do povo,  faz com que todos valorizem mais o
município e se tornem responsáveis por sua história, suas tradições e seu destino; ajuda a
fixar os novos moradores, sedentos por bens culturais de qualidade; oferece à juventude
uma  opção  saudável  para  a  canalização  positiva  de  suas  energias  e  potencialidades;
possibilita a vinda de um imenso contingente de visitantes e turistas, profissionaliza jovens e
possibilita a geração de empregos e renda para artistas e artesãos; alegra a cidade, alimenta
os espíritos e cria um clima de respeito, fraternidade e boa convivência.

EIXO TEMATICO PROPOSTA

 Aprovar e Executar o Sistema Municipal de Cultura, com 
constituído de conselho, plano e fundo municipal de cultura;

 Apoio ao conselho municipal de cultura, com poder 
deliberativo sobre a política cultural do município;

 Capacitar os Conselheiros e considerar as Decisões do 
Conselho Municipal de Cultura;

 Estabelecer parcerias locais para fortalecer as ações das 
entidades culturais;

 Elaborar e instituir um plano municipal de cultura;
 Instituir por Lei Municipal o dia 06 de julho como o dia da 

Cultura de Macaúbas e comemorar com Mostra a Cultura 
Popular do Município;

 Profissionalizar a gestão cultural do município de forma 
gradativa;
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 Criar  galeria de artes, sala de vídeo, salas para oficinas e
cinema;

 Construir  um espaço na feira livre para exibição de 
artistas locais;

 Dinamizar as atividades da biblioteca publica e centro 
cultural;

 Organizar projetos de leitura e literatura;
 Reestruturar o Centro Cultural José Benedito do Amaral 

e urbanizar o seu entorno;
 Concluir a Obra do Centro de Artesanato;
 Abrir  chamadas  publica  para  artistas  locais,

considerando os artigos da Lei Prata da Casa;
 Empenhar esforços para a construção do teatro 

municipal;
 Incentivara formalização, dar isenção  no primeiro ano do 

exercício fiscal aos artistas, aos artesãos ( MEI e ME) com 
isenção de IPTU e ISS para aliviar a carga tributária.

 Criação de um calendário anual de eventos que fortaleça
as  festas  tradicionais  da  cidade  e  a  criação  de  novas
festividades,  como cavalgadas,  festival  da canção,  gincana
de artes, festival gastronômico, etc.;

 Agregar  shows de grandes artistas com artistas locais
nos grandes eventos anuais que possam projetar Macaúbas
nacionalmente;

 Apoiar  as  instituições  culturais  reconhecidas  como de
utilidade publica, com relevantes serviços a comunidade, tais
como:  Fundação  Cultural  Prof.  Mota,  Filarmônica  Nossa
Senhora da Imaculada Conceição  e outras.

 Levantar as potencialidades turísticas do município;
 Criar áreas de preservação ambiental e turística para 

incentivar  visitação das mesmas;
 Instalar  Posto de Atendimento ao turista;

 Criar o Conselho Municipal de Turismo;

 Implantar  políticas  publicas  municipais  de  turismo  de
forma a  desenvolver  o  comércio  e  hotelaria  locais,
possibilitando ao visitante  o conhecimento e  interação com
o  nossas  riquezas  culturais   e  potencial  turístico  do
município;

 Identificar,  recuperar  e   adequar   os  pontos  turísticos
existentes: praças  municipais, serra do Carrapato, Talhadão,
Cristo,  Inscrições  Rupestres,  Lagoa   do  Açude,  prédios
históricos e outros;
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 Aumentar a participar na pratica esportiva;
 Aumentar  a  participação  da  população  em  geral  na

pratica  da  atividade  física  voltada  para  a  saúde  e
qualidade de vida, observando-se todas a  faixas etárias
e gêneros;

 Aumentar  a  opções  de  lazer  através  do  esporte  com
disponibilização  de  quadras  esportivas,  campo  de
futebol, ciclovias e outras;

 Concluir as obras de do setor esportiva no município;
 Apoiar  e  Incentivar  aos  movimentos   esportivos  e  de

solidariedade social da juventude, para  garantir  e fomentar
a dinamização dos espaços de lazer e programação cultural
de qualidade para nossa juventude, em especial nos finais de
semana.

SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA

Para reconstruir Macaúbas, este setor é de fundamental importância. É preciso preparar as
estruturas para promover esta reconstrução. Envolve investimentos e recuperação do Plano
Diretor,  além  de  parcerias  estratégicas  e  responsáveis  com  os  Governos  Estaduais  e
Federais, além da iniciativa privada. Macaúbas deve se transformar numa referência regional
num futuro recente, se nos próximos anos for realizada esta tarefa desafiadora de executar
as ações proposta neste Plano de Governo.

EIXO TEMATICO PROPOSTA

 Construir  Centro Administrativo Municipal;
 Construir um novo aeroporto;
 Construir  estacionamentos e paradas de ônibus na sede;
 Elaborar projeto, captar recursos e construir uma nova 

Delegacia em parceria com o governo do Estado via SSP.
 Urbanizar do bairro nova macaúbas;
 Adquirir de Usina de Asfalto;
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 Capacitar funcionários que atuam na área de limpeza urbana e 
construção civil;

 Reorganizar e ampliar o serviço de iluminação publica;
 Implantar de horário de carga e descarga de mercadorias no centro da 

cidade, visando a melhoria do fluxo no trânsito;
 Atualizar o Plano Diretor de Macaúbas, garantindo o 

Desenvolvimento Sustentável ordenado do município, 
corrigindo equívocos ocorridos na PDD atual já em fase de 
encerramento de vigência;

 Instalar  a intranet municipal;
 Estabelecer  política de Habitação com financiamento da

Caixa Econômica e recursos do FGTS para a construção de
casas em  regime  de  mutirão,  individualizadas  e  com
assistência de engenheiros e arquitetos;

 Formar uma equipe multidisciplinar, em convênio com as 
universidades públicas, para estudo e pesquisa de projetos 
de construção de casas populares.

 Identificar com placas de todas as localidades do município;
 Elaborar projeto, captar recursos e construir uma nova rodoviária na via

de acesso, em parceria com o governo do estado com estacionamento e
ponto de ônibus de interligando a sede de macaúbas e zona rural com
todo o estado da Bahia e  Brasil;

 Abrir concessão para linhas de ônibus  interestaduais saindo de 
Macaúbas para outros municípios e estados;

 Garantir a acessibilidade universal nos órgãos públicos;
 Retomar o ritmo de investimentos em infraestrutura 

básica, abastecimento d’água,  asfalto,  saneamento e 
pavimentação;

 Melhorar  as estradas de região  serrana, com a 
pavimentação de alguns trechos;

 Instituir  plano de trabalho da patrulha mecanizada com 
os equipamentos adquiridos com recursos do PAC, 
garantindo melhores condições das estradas vicinais e 
limpeza de aguadas publicas;

 Cumprir o Código de Obras do município, preservando os 
espaços públicos e diminuindo os conflitos;

 Revitalizar a Praça Inácio Alves, instituindo zoneamento
do  uso  do  espaço  publico,  identificar  e  padronizar  as
barracas, limpeza, segurança, posto médico, apresentações
culturais   na  área  da  feira,  definição  da  área  de
estacionamento na feira entre outros;

 Legalizar dos serviços de  Taxi e Mototaxi no município via
concessão de  licenças municipais;

TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA
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É  de  fundamental  importância  a  profissionalização  da  administração  pública  municipal,
preservando os princípios da Transparência, da Legalidade, da Isonomia, da Moralidade,
da  Eficiência e  da  Razoabilidade com  vistas  ao  aumento  da  responsabilidade,  da
produtividade,  da  imparcialidade e  impessoalidade das  atividades  dos  servidores
públicos para melhorar a prestação de serviços aos cidadãos;

EIXO TEMATICO PROPOSTA

 Reduzir do número de cargos comissionados e aumentar  os
concursos:

 Estruturar uma equipe de trabalho para atender de forma
planejada  e  satisfatória  as  demandas  dos  cidadãos,
utilizando  critérios  técnicos  de  seleção,  a  partir  das
necessidades das funções a serem executadas;

 Instituir e executar ações do  ponto de vista estratégico
considerando  o  alcance  das  metas  de  modo dinâmico,
sistemático, coletivo, participativo e contínuo;

 Organizar, melhorar e manter os serviços de fiscalização 
necessários ao exercício do  Poder Administrativo e 
regulador publico;

 Criar serviço Disque Cidadão e Reclame no nosso site. 
 Promover  adequado  ordenamento  territorial,  mediante

planejamento  e  controle  do  uso,  do  parcelamento  e  da
ocupação  do solo  urbano  e  rural,  e  proteger  o  patrimônio
histórico-cultural.

 Cooperar  intermunicipalmente em  projetos e  arranjos
institucionais  como  instrumento  para  o  Desenvolvimento
Local;

 Elaborar  de  modo  participativo  o  Plano  de  Gestão
Municipal  (PGM).  Considerando  as  propostas  da
comunidade, gestores públicos, entidades civis,   equipe de
funcionários da prefeitura e Câmara Municipal de vereadores
no  sentido  de  garantir  e  incentivar  a  participação  da
sociedade  na  gestão  do  município;  apontar  rumos  para  o
desenvolvimento municipal de modo economicamente viável,
socialmente justo, e ecologicamente equilibrado.

POLÍTICA PUBLICA PARA AS MULHERES 

Falta texto....

EIXO TEMATICO PROPOSTA
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 Desenvolver  campanhas,  através  de  uma  secretaria,  que
incentivem  a  participação  mais  ativa  das  mulheres  nas
decisões  e  ações  que  regem  o  nosso  município,  com  o
intuito de fomentar a participação política das mulheres para que
essas possam se sentir-se verdadeiramente representadas pelo
governo municipal. Ou seja, quanto mais mulheres participarem
de  forma  ativa  dentro  da  política  local,  surgem  mais
representantes para que possam lutar  pelas causas e pautas
que diz respeito às mulheres no nosso município.

 Criar a Delegacia da Mulher no município de Macaúbas: com
o  intuito  de  combater  a  violência  (principalmente  doméstica)
contra  as  mulheres;  com um atendimento  especializado  para
que todas se sintam no direito de denunciar esses crimes de
abuso.  Com pessoas  qualificadas  a  esse  atendimento,  como
psicólogos e defensores públicos;

 Criar e melhorar a estrutura de creches municipais, voltadas

principalmente  às  mães  mais  carentes.  Além  de  aumentar  a

fiscalização/burocracia  no  que se  refere  ás  pessoas inscritas,

para assim atender às pessoas que realmente se inserem no

perfil que precisam dessa assistência;
  Fomentar e Incentivar o trabalho das mulheres que recebem

alguma assistência do governo (como o Bolsa Família) através

da criação de cursos técnicos e preparatórios, que incentivem

sua independência, já que esta é uma obrigação do município

(Secretária de Assistência Social) e está dentro dos objetivos de

políticas públicas assistencialistas, a exemplo do Bolsa Família;
 Acompanhar as gestantes com exames pré-natal;
 Implantar Campanhas de prevenção ao câncer de mama e

colo  de  útero:  melhora  nos  serviços  de  saúde  com exames

clínicos  voltados  à  prevenção  e  acompanhamento,  se

necessário, à saúde da mulher;
 Garantir  atendimento  psicológico  às  mulheres vítimas  de

algum tipo de violência (física ou psicológica);
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