
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLANO DE GOVERNO - Prefeito: Tiago de Dejair – Vice-Prefeito: 

Nildo Som 

 MUNICIPIO DE UNA 2017-2020 – PARTIDO PROGRESSISTA (PP) 

MENSAGEM 

 
Caro eleitor, 
 

Esse Plano de Governo foi construído ao longo de oito meses. Nesse período, através de um 
programa denominado Plataforma de Discussão sobre Gestão Pública, o Partido Progressista ouviu a 
comunidade no intuito de fazer um diagnóstico real da atual situação de nosso município e buscar junto 
ao povo as possíveis soluções para nossos problemas.  

As ideias que compõem esse plano é oriunda do povo e basicamente compreende mudança de 
visão sobre o que é público, mudança de postura, mudança de ideia sobre a administração pública. Nesse 
contexto, procuramos nos aproximar ao máximo de nossa realidade, visitamos todo o município, nossos 
bairros, distritos, fazendas, povoados, associações e assentamentos. Abordamos os mais variados temas 
relacionados a administração pública, finanças, educação, esporte, cultura, meio ambiente, agricultura, 
saúde etc. para que este, seja um plano fiel aos anseios da comunidade, capaz de realmente promover 
um salto de qualidade em toda máquina administrativa, capaz de levar ao cidadão serviços públicos 
decentes.  

Temos segurança em afirmar que este instrumento de gestão que está em suas mãos é capaz 
de promover melhorias significativas nos serviços públicos e consequentemente tornar nosso município 
mais produtivo, mais atrativo, mais competitivo e acima de tudo, melhor para se viver.  

Cabe ressaltar que este Programa não se configura uma ideia acabada ou imposta, mas apenas 
um esboço das principais ações a serem empreendidas, estando aberto a outras contribuições que 
possam vir a surgir ao longo da campanha eleitoral.  

O detalhamento dessa proposta e outras contribuições que vierem a se integrar ao presente 
plano de governo ocorrerão durante o certame eleitoral.  

  



SETOR: SAÚDE 
 

 
          Saúde relaciona-se diretamente com o bem estar físico e mental. Diversos aspectos da vida 
cotidiana têm influência direta na manutenção do equilíbrio fisiológico dos órgãos e sistemas no corpo 
humano. Estes fatores externos, que envolvem a vida em sociedade, muitas vezes tem tornado este 
equilíbrio interno uma tarefa difícil. O bem estar da família, as condições de moradia, de trabalho e renda, 
de lazer, além de outras razões que impliquem em melhoria da qualidade de vida, são condições que tem 
transcendência fundamental na saúde coletiva. Nesta perspectiva, o Sistema Único de Saúde está sendo 
construído, ao longo das últimas décadas, com participação de gestores, usuários e profissionais da área 
da saúde. 
          O primeiro princípio que queremos abordar é o da consistência técnica, que significa a descrição 
dos principais problemas de saúde encontrados, de operações para o seu enfrentamento, de prazos e de 
responsáveis, sempre visando à integração de mais de uma área da gestão e o acúmulo histórico de cada 
setor. O segundo princípio a ser adotado é o da coerência com a realidade do SUS na atualidade e de 
seu financiamento.  
          Este Plano foi elaborado em consonância com a realidade do SUS e pautado em discussões 
realizadas através das plataformas nas comunidades onde pudemos ouvir as necessidades e sugestões 
dos munícipes de Una. 
          Dessa forma, o Plano de Governo aponta soluções exequíveis, com compromissos que serão 
assumidos por todos os atores, com normas e regras claras e que sigam as principais diretrizes do 
Sistema Único de Saúde tais como: de universalidade, equidade e integralidade, voltadas para a 
qualificação da atenção, e educação do usuário, tanto em relação aos seus direitos quanto aos deveres 
como cidadão, com a finalidade de cumprir os objetivos e metas traçados e para a utilização adequada 
do SUS. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Durante muitos anos tivemos no Brasil cobertura assistencial de saúde pública apenas aos 
trabalhadores formais, contribuintes do sistema de seguridade social. Os cidadãos que não estivessem 
inseridos nesta formalidade estavam sujeitos ao uso de planos de saúde privados, atendimentos 
particulares ou à atenção dos atendimentos de caridade realizados na grande maioria das vezes pelas 
Santas Casas de Misericórdia. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma formulação política e organizacional para o 
reordenamento dos serviços e ações de saúde. Estabelecido pela Constituição Brasileira de 1988 e por 
leis que o regulamentam, é um sistema novo e ainda em construção. 
          O SUS norteia-se pelos seguintes princípios doutrinários: 

 Universalidade - Todas as pessoas têm direito ao atendimento independente de cor, raça, religião, 
local de moradia, situação de emprego ou renda, etc. A saúde é direito de cidadania e dever dos 
governos Municipal, Estadual e Federal. 

 Equidade - Todo cidadão é igual perante o Sistema Único de Saúde e será atendido conforme as 
suas necessidades. Os serviços de saúde devem considerar que em cada população existem 
grupos que vivem de forma diferente, ou seja, cada grupo ou classe social ou região tem seus 
problemas específicos, têm diferenças no modo de viver, de adoecer e de ter oportunidades de 
satisfazer suas necessidades de vida. 

 Integralidade - As ações de saúde devem ser combinadas e voltadas ao mesmo tempo para 
prevenção e a cura. O indivíduo não deve ser visto apenas como partes de um todo (coração, 
fígado, pulmões, etc.). É um ser humano, social, cidadão que biologicamente, psicologicamente, 
e socialmente está sujeito a riscos de vida. As unidades que prestam serviços de saúde ao usuário 
devem atender o indivíduo como um ser humano integral, submetido às mais diferente situações 
de vida e trabalho, que o leva a adoecer e a morrer. 

 Participação social - Toda saciedade participa do processo de saúde e da gestão. 
O SUS há que ser entendido em seus objetivos finais de dar assistência à população baseada no 

modelo da promoção, proteção e recuperação da saúde para que assim, busquemos os meios - 
processos, estruturas e métodos – capazes de alcançar tais objetivos com eficiência e eficácia e, torná-
lo efetivo em nosso país. 

Estes meios, orientados pelos princípios organizativos da descentralização, regionalização, 
hierarquização, resolubilidade, participação social e complementaridade do setor privado, devem 
constituir-se em objetivos estratégicos que deem consistência ao modelo de atenção à saúde desejada. 



Desta forma, a política de saúde deve ser direcionada para a prevenção das doenças e não 
somente para a sua recuperação. Isto exige que o atendimento deva ser feito também para erradicar as 
causas e diminuir os riscos, além de tratar os danos. 

Um conjunto de ações de promoção da saúde (que envolvem ações de outras áreas como 
habitação, meio ambiente, educação, etc.), de prevenção (saneamento básico, imunizações, ações 
coletivas e preventivas, vigilância à saúde, etc.) e de recuperação (atendimento médico – clínico e de 
especialidades, tratamento e reabilitação para os doentes) são as nossas principais vertentes. 

Estas ações de promoção, proteção e de recuperação formam um todo indivisível que não podem 
ser compartimentalizadas. As unidades prestadoras de serviço com seus diversos graus de complexidade 
formam também um todo indivisível, configurando um sistema capaz de prestar assistência integral.           

A saúde é um direito de cidadania e é dever, de todo o gestor, gerar políticas para atender as 
necessidades da população.  

 
FINANCIAMENTO 

 
São princípios gerais do financiamento para o Sistema Único de Saúde: Repasse Fundo a Fundo 

e Responsabilidade das três esferas de gestão – União, Estados e Municípios pelo financiamento do 
Sistema Único de Saúde. Os blocos de financiamento para o custeio são: 
- Atenção básica 
- Atenção de média e alta complexidade 
- Vigilância em Saúde 
- Assistência Farmacêutica 
- Gestão do SUS 
 
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 
 

O financiamento da Atenção Básica é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, 
sendo que os recursos federais comporão o Bloco Financeiro da Atenção Básica dividido em dois 
componentes: Piso da Atenção Básica e Piso da Atenção Básica Variável e seus valores serão 
estabelecidos em Portaria específica, com memórias de cálculo anexas. 

O Piso de Atenção Básica - PAB consiste em um montante de recursos financeiros, que agregam 
as estratégias destinadas ao custeio de ações de atenção básica à saúde. 

Os recursos financeiros do PAB serão transferidos mensalmente, de forma regular e automática, 
do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Municípios e do Distrito Federal. O Piso da 
Atenção Básica Variável - PAB Variável consiste em um montante financeiro destinado ao custeio de 
estratégias específicas desenvolvidas no âmbito da Atenção Básica em Saúde. 

O PAB Variável passa a ser composto pelo financiamento das seguintes estratégias: Saúde da 
Família; Agentes Comunitários de Saúde; Saúde Bucal; Compensação de especificidades regionais. 
 
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 

Os recursos financeiros correspondentes às ações de Vigilância em Saúde compõem o Limite 
Financeiro de Vigilância e representam o agrupamento das ações da Vigilância Epidemiológica, Ambiental 
e Sanitária.  

O Limite Financeiro da Vigilância em Saúde é composto por dois componentes: da Vigilância 
Epidemiológica e Ambiental em Saúde e o componente da Vigilância Sanitária em Saúde; 

O financiamento para as ações de vigilância sanitária consolida a reversão do modelo de 
pagamento por procedimento, oferecendo cobertura para o custeio de ações coletivas visando garantir o 
controle de riscos sanitários inerentes ao objeto de ação, avançando em ações de regulação, controle e 
avaliação de produtos e serviços associados ao conjunto das atividades. 
O Limite Financeiro de Vigilância em Saúde será transferido em parcelas mensais e o valor da 
transferência mensal para cada um dos Estados, Municípios e Distrito Federal, bem como o Limite 
Financeiro respectivo será estabelecido em Portaria específica e detalhará os diferentes componentes 
que o formam, com memórias de cálculo. 
Comporão ainda, o bloco do financiamento da Vigilância em Saúde – Sub bloco Vigilância Epidemiológica, 
os recursos que se destinam às seguintes finalidades, com repasses específicos: 

 Fortalecimento da Gestão da Vigilância em Saúde em Estados e Municípios (VIGISUS II) 

 Campanhas de Vacinação  

 Incentivo do Programa DST/AIDS 



 
BLOCO DE FINANCIAMENTO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

A Assistência Farmacêutica será financiada pelos três gestores do SUS devendo agregar a 
aquisição de medicamentos e insumos e a organização das ações de assistência farmacêutica 
necessárias, de acordo com a organização de serviços de saúde. 

O Bloco de financiamento da Assistência Farmacêutica se organiza em três componentes: Básico, 
Estratégico e Medicamentos de Dispensação Excepcional. 

O Componente Básico da Assistência Farmacêutica consiste em financiamento para ações de 
assistência farmacêutica na atenção básica em saúde e para agravos e programas de saúde específicos, 
inseridos na rede de cuidados da atenção básica, sendo de responsabilidade dos três gestores do SUS. 

O município tem por obrigação legal a realização das contrapartidas e assumiremos o 
compromisso, no nosso governo para investimentos com a saúde de no mínimo 15% (quinze por cento) 
conforme a Emenda Constitucional nº. 029/2000 preconiza a aplicação mínima na saúde de 15% dos 
recursos oriundos da transferência de impostos municipais, estaduais e da União. 

FINANCIAMENTO PARA INVESTIMENTOS 
 
          Os recursos financeiros de investimento serão alocados com vistas á superação das desigualdades 
de acesso e à garantia da integralidade da atenção à saúde. 
          Os investimentos priorizarão a recuperação, a readequação e a expansão da rede física de saúde 
e a constituição dos espaços de regulação.            
Os projetos de investimento apresentados serão apresentados e deverão entrar em analise e votação 
pelo Conselho Municipal de Saúde, devendo refletir a prioridade municipal. 
 
UNIDADES DE SAÚDE DE UNA E A ATENÇÃO BÁSICA: 
          O Sistema Municipal de Saúde de Una é composto por 01 (um) Centro de Saúde onde são 
ofertados os serviços de especialidades médicas, 01 (Um) Centro de Especialidades Odontológica, 01 
(uma) Unidade Básica de Saúde –Comandatuba, 07 (sete) Unidades de Saúde da Família (ESF),  01 
(um) Centro de  Atendimento Psicossocial – CAPS, 01 (uma) equipe do SAMU- Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência, 01 (um) Hospital Municipal Frei Silvério e conta com programas como O NASF – 
Núcleo de Apoio a Saúde da Família e o Melhor em casa.  

A Atenção Básica ainda não está estruturada conforme diretrizes do Ministério da Saúde, 
necessitando de ampliação dessa rede, para que o município venha ter 100% de cobertura pelas Equipes 
de Saúde da Família. Em virtude da zona rural do município ser extremamente extensa e possuir muitos 
locais de difícil acesso, além da dificuldade encontrada na disponibilização de veículos, iremos realizar o 
processo de territorialização na Estratégia de Saúde da Família e no programa dos Agentes Comunitários 
de Saúde para identificação das áreas descobertas e consequente seleção de Agentes Comunitários de 
Saúde e expansão da ESF com equipes fixas garantindo, dessa forma, um maior vínculo entre 
profissionais de saúde e comunidade.    

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
A Vigilância em saúde em nosso governo terá por objetivo a observação e análise permanente da 

situação de saúde da população, articulando-se em conjunto de ações destinadas a controlar 
determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo 
a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de 
saúde. Ela abrangerá ações de Vigilância Epidemiológica (proporcionando a detecção, prevenção, 
adoção de medidas e controle das doenças e agravos, além de fornecer orientações técnicas aos 
profissionais de saúde e intensificaremos as ações de vacinação para garantir à imunização necessária 
a comunidade) e de Vigilância Sanitária e Ambiental (proporcionando ações que visem a eliminação, 
diminuindo ou prevenindo os riscos à saúde e intervindo nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente). Investiremos na Educação permanente dos profissionais da saúde e Educação para juntos 
sensibilizarmos a comunidade para orientações básicas do combate ao Aedes Aegypti (responsável em 
transmitir a dengue, Zica e a Chikungunya), visando mudanças nos fatores determinantes e 
condicionantes da saúde individual e coletiva.  

A Vigilância Ambiental no município desenvolverá as ações relacionadas ao programa de 
Vigilância da Qualidade da Água (VIGIÁGUA) para consumo humano, realizadas a partir do 
cadastramento, coleta da água, monitoramento e vigilância das soluções alternativas de água (cisternas, 
poços, lagos, nascentes, entre outros). 



SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
 

          O Sistema de Informação da Secretaria de Saúde será o responsável pelo processamento e envio 
de dados para as diversas instâncias da Secretaria Estadual de Saúde, além de retro-alimentar as fontes 
de produção primárias de dados. 
          Realizaremos a alimentação periódica e dinâmica dos programas existentes e/ou dos que serão 
instalados, tais como: 
SIA/SUS – Sistema de Informação Ambulatorial do SUS 
SIH (Módulo Autorizador de AIH) – Sistema de Informação Hospitalar 
SINAN - Sistema de informação de Agravos de Notificação 
SIM – Sistema de Informação de Mortalidade 
SINASC – Sistema de Informação de Nascidos Vivos  
PNI – Avaliação do Programa de Imunização 
SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica  
BPA – Boletim de Produção Ambulatorial 
SISVAN (Bolsa Alimentação) – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional  
CADSUS – Cadastro de Usuários do SUS 
SISPRENATAL – Sistema de Informação do Pré-Natal no PHPN 
SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
SIS – HIPERDIA - Sistema de Cadastro e Acompanhamento de Diabéticos e Hipertensos 
SISPF – Sistema de Informação do Planejamento Familiar 
SISFAD – Sistema de Informação de Febre Amarela e Dengue 
SIFAB – Sistema de Informação da Assistência Farmacêutica Básica   
SISCOLO – Sistema de Informação do Câncer de Colo do Útero. 
SISMAMA – Sistema de Informação do Câncer de Mama 
  
CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 
 
          É atribuição dos Conselhos de Saúde atuar na formulação de estratégias e no controle da execução 
das políticas de saúde, que deverão ser, sempre que possível, articuladas e sinérgicas com o Gestor do 
SUS (MS, 2000). 
          Assim, trabalharemos com reconhecimento e respeito às atribuições legais específicas, tanto das 
funções da Gestão como do Controle Social através do Conselho Municipal de Saúde e, para garantir a 
participação popular, montaremos os conselhos municipais de saúde nos distritos/bairros para que a 
comunidade tenha espaço para realizar suas reivindicações e sugestões, contribuindo assim para a 
melhoria do serviço de saúde de Una. 

 É dessa forma, que reivindicações de cada segmento representativo nos Conselhos de Saúde 
decorrem em crescente exercício de articulação e negociação em busca de avanços e conquistas a favor 
do SUS, da cidadania e de um modelo assistencial e de gestão que permita a realização da equidade e 
da universalidade. 
           Os Conselhos de Saúde constituem-se na proposta mais avançada de construção de sujeitos de 
Gestão Participativa do SUS, concretizando uma concepção de gestão (Mota, 1993; Silva, 1994) em que 
distintos atores/forças sociais participam direta ou indiretamente dos processos de decisão acerca dos 
objetivos e das estratégias de ação do sistema de saúde em todos os seus níveis. 

ATENÇÃO BÁSICA 

          Atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, que 
envolvem a promoção de saúde, a prevenção de doenças, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação 
dos pacientes, consolidando as diretrizes do SUS: equidade, universalidade e integralidade da atenção. 
          Os eixos prioritários são: atenção à saúde da criança, da mulher, do idoso, à pacientes portadores 
de doenças crônicas, serviço de saúde bucal, Estratégia de Saúde da Família. 
          Consiste atualmente num desafio, pois visa mudar a visão hospitalocêntrica baseada, 
exclusivamente, no tratamento da doença por um modelo assistencial que prioriza não somente a 
individualidade como também o coletivo, a integralidade, a equidade e, principalmente, a participação 
efetiva da comunidade no processo saúde-doença, privilegiando a prevenção e a promoção da saúde, 
com espaço de intervenção das ações de saúde, introdução de novas práticas assistenciais que articulam 
a assistência com educação em saúde. 



          Diante do exposto, compreendemos que é através do Departamento de Atenção Básica que se 
organizam e estruturam as ações por áreas de atuação estratégica, cujo eixo principal constitui-se em 
consolidar e qualificar a Estratégia de Saúde da Família (ESF) como modelo de atenção básica e como 
ordenadora das redes de atenção à saúde no SUS.  

          A Territorialização e vinculação de uma dada população são ideias nucleares da proposta da 
Estratégia de Saúde da Família (PSF). O espaço territorial das áreas das Equipes de Saúde da Família 
(ESF) é o locus operacional de ações, que tem como objetivo promover e conservar a saúde da 
população. Implantaremos mais equipes de PSF levando em consideração a quantidade de habitantes e 
o índice de vulnerabilidade (combinação de diferentes variáveis num indicador que busca resumir 
informações relevantes que traduzem as desigualdades interurbanas, apontando áreas prioritárias para 
intervenção e alocação de recursos, favorecendo a proposição de ações intersetoriais) à saúde na área, 
orientando uma organização diferenciada dos recursos assistenciais. 

          Através das unidades da atenção básica, desenvolveremos programas como: Saúde da Criança, 
Saúde da Mulher, Controle do Diabetes Mellitus e da Hipertensão Arterial, Saúde Bucal, Vigilância 
Alimentar e Nutricional, Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), Programa de Saúde da 
Família (PSF), NASF e Melhor em casa. 

 Centro de Especialidades Odontológicas: 
         Contrataremos profissionais de várias especialidades odontológicas para ofertarmos um 
serviço de qualidade e excelência para a comunidade. 

ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA 
 

          A redução da Mortalidade Infantil é um grande desafio para gestores, profissionais de saúde e 
sociedade.  
          A promoção e recuperação da saúde infantil são prioridades assumidas, baseados nos princípios 
de Estatuto da Criança e Adolescente e no SUS, como o direito de acesso aos serviços de saúde, com 
enfoque da integralidade do indivíduo e da assistência, que garantam a resolubilidade adequada e 
promovam a equidade, integrando a este processo toda equipe para que envolvam a criança e a família. 
          A promoção da saúde integral da criança e o desenvolvimento das ações de prevenção de agravos 
e assistência são objetivos que, para além da redução da Mortalidade Infantil, apontam para o 
compromisso de promover qualidade de vida para a criança, para que esta possa crescer e desenvolver 
todo seu potencial. 
          Todas as unidades de saúde da rede básica deverão executar ações de saúde da criança, com 
atividades regulares de:  

 Acompanhamento ao Crescimento e Desenvolvimento – CD (puericultura); 

 Consulta Médica;  

 Consulta de Enfermagem;  

  Administração de Vitamina A; 

 Aplicação de suplemento de ferro;  

 Nebulização/Inalação; 

 Terapia de Reidratação Oral (TRO); 

 Acompanhamento dos Beneficiários do Programa Bolsa Família;  

 Ação coletiva de Escovação Dental Supervisionada; 

 Ação coletiva de aplicação tópica de flúor gel; 
 

ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER 

          A política municipal de Atenção à Saúde da Mulher irá refletir o compromisso com a implementação 
de ações de saúde que contribuam para a garantia dos direitos humanos das mulheres e reduzam a 
morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis. 
          O núcleo de atenção à saúde da mulher irá incorporar um enfoque de gênero, a integralidade e a 
promoção da saúde como princípios norteadores em nossa gestão, buscando consolidar os avanços no 
campo da melhoria da atenção obstétrica, planejamento familiar, humanização do atendimento, combate 
a violência doméstica e sexual e câncer ginecológico e de mama. 
          Vamos garantir que o planejamento familiar permita o acesso da população à informação e 
assistência com a oferta dos métodos de anticoncepção em todas as Unidades de Saúde da cidade.  



          A assistência ao pré-natal de baixo risco estará organizada em todas as unidades básicas, com 
inserção do enfermeiro nessa assistência. A adoção da prática de identificação e acolhimento imediato 
das gestantes nas Unidades de Saúde tem sido alvo de grande esforço da SMS com ampliação da 
captação e maior efetividade do acompanhamento pré-natal. 

As ações de prevenção e controle do Câncer de Cérvico Uterino deverão acontecer através da 
consulta de rotina com profissional médico ginecologista (referência) e de enfermagem, ratificando que a 
coleta de citologia deverá ser realizada pela enfermeira da unidade de saúde. Faremos busca ativa do 
seguimento, para mulheres com lesões de baixo a alto grau para câncer de colo de útero pelas ESF e 
ACS garantindo o encaminhamento e tratamento nos centros de referência.  

A prevenção do Câncer de Mama será priorizada através das consultas de enfermagem e médicas 
com a realização do autoexame e rastreamento das mulheres com e sem fatores de riscos, além da 
alimentação do SIS MAMA. 

ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 

A Saúde Bucal é parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo, está diretamente 
relacionada às condições de alimentação, moradia, trabalho, renda, meio ambiente, transporte, lazer, 
liberdade, acesso aos serviços de saúde e à informação, ou seja, é resultado das condições materiais de 
vida das pessoas considerando à atenção primária em saúde. 

Destaca-se ainda, a importância da inserção da Equipe de Saúde Bucal (ESB) na Estratégia Saúde da 
Família (ESF), dessa forma, o cuidado em saúde bucal passa a compor uma equipe de trabalho que se 
relacione com equipe multiprofissional e com usuários. Além de dar resposta às demandas da população 
e ampliar o acesso às ações e aos serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal 
utilizando medidas de caráter coletivo e individual. 
          As ações da atenção à saúde bucal serão desenvolvidas em todas as Unidades de Saúde da 
Família e Unidades Básicas de Saúde, dentre elas: parceria com a Secretaria Municipal de Educação 
(Programa de Saúde na Escola – PSE) para o desenvolvimento das atividades coletivas em todas as 
escolas de ensino fundamental, distribuição de escovas e cremes dental para todos os alunos do ensino 
fundamental de primeira à quarta série, palestras educativas, aplicação de flúor, escovação 
supervisionada, além de toda a parte clínica (limpeza, restauração, extração). 

 
ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO: HIPERTENSÃO E DIABETES 

          O Núcleo de Atenção a Pacientes Portadores de Doenças Crônicas tem como objetivo, como refere 
o nome do núcleo, dar especial atenção à prevenção, controle de agravos e tratamento de doenças 
crônico-degenerativas que apresentam hoje grande impacto na saúde da população. 
          É importante definir que as doenças crônico-degenerativas são aquelas caracterizadas por história 
natural prolongada, com multiplicidade de fatores de risco complexos, interação de fatores etiológico e 
biológico conhecidos e/ou desconhecidos, longo período de latência e longo curso assintomático, curso 
clinico em geral prolongado e permanente, manifestações clínicas com períodos de remissão e 
exacerbação, evolução para graus variados de incapacidades ou para morte; Portanto, busca-se mobilizar 
a clínica convencional há adotar uma perspectiva sensível à abordagem integral, incorporando o usuário 
como parceiro na construção da melhor conduta possível e adequada às próprias circunstâncias de vida. 
Sendo este o desafio que se coloca ao SUS; na promoção, proteção e recuperação da saúde dos 
indivíduos e das coletividades. 
 As ações em Hipertensão e Diabetes Mellitus estão organizadas no município através do 
Programa HIPERDIA, com atendimento na Unidade Básica e Unidades de Saúde da Família, onde são 
cadastrados e acompanhados com consulta médica, enfermagem, odontológica, nutrição e fisioterapia e 
participação em atividades educativas e dispensação de medicamentos. 

REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA 
 
          O Sistema de Referência e Contra Referência se dá através da realização de alguns procedimentos 
de média complexidade pela rede própria do município e pelo Hospital Municipal Frei Silvério, os demais 
procedimentos de média e os de alta complexidade são encaminhados e agendados na Central 
Regulação do SUS em Ilhéus e Itabuna, (obedecendo ao parâmetro da PPI), através da Central de 
Regulação Local, localizada na Secretaria de Saúde. 

META DE GESTÃO: ESTRUTURAR UM SISTEMA INTEGRADO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA. 



 
ATENÇÃO BÁSICA 
 

 Reorientar o modelo de atenção com base no cuidado continuado com ênfase em alguns agravos 
prioritários, garantindo a referência e contra referência de qualidade; 

 Avançar na implementação do modelo assistencial na rede básica de saúde através da aplicação 
das diretrizes do SUS na organização do processo de trabalho das Unidades de Saúde; 

 Estimular à reorganização da rede de serviços visando à integralidade da atenção; 

 Priorização da estratégia de saúde da família como estratégia para o fortalecimento da atenção 
básica; 

 Ampliar a cobertura da Estratégia Saúde da Família chegando a 100% até o final da gestão; 

 Garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento da Atenção Básica, disponibilizando 
recursos materiais e recursos humanos, equipamentos, insumos e infraestrutura física suficientes 
para o conjunto de ações propostas deste serviço; 

 Garantir a realização de 2 (duas) consultas por habitante/ano, aumentando a oferta de consultas, 
procedimentos e exames básicos para os usuários do SUS;  

 Implementar protocolos assistenciais, visando o atendimento integral e de qualidade nas Unidades 
de Saúde (criança, mulher, homem, adulto, saúde bucal, idoso, saúde mental); 

 Implantar o serviço de DST/AIDS; 

 Promoção da integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de cuidado à saúde no 
processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação com 
garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema; 

 Manutenção do acesso aos serviços de média e alta complexidade, por meio de pactuação e do 
PDR; 

 Adequação do número de profissionais de equipes de saúde da família de acordo com os 
parâmetros do Ministério da saúde e população cadastrada; 

 Cobertura de 100% da população pela EACS, ampliando a equipe através de Seleção de Agentes 
Comunitários de Saúde; 

 Ampliar equipe de Saúde Bucal à todas equipes de Saúde da Família até o final da gestão; 

 Realizar 2 (dois) procedimentos odontológicos por habitante/ano; 

 Garantir acesso a Assistência Farmacêutica Básica; 

 Disponibilizar atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, nas Unidades de Saúde, para 
a população de Una; 

 Desenvolvimento de ações de qualificação dos profissionais da atenção básica por meio de 
estratégias de educação permanente; 

 Implantação de sistema de monitoramento e avaliação das ações; 

 Implementação e coordenação do Serviço de nutrição; 

 Adequação da infraestrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, 
dotando-as de recursos materiais e humanos, equipamentos, insumos e infraestrutura física 
suficientes para o conjunto de ações propostas para esses serviços; 

 Redução das desigualdades sociais e territoriais e promover a equidade, conhecendo o território 
e fortalecendo o serviço de saúde em regiões de maior desigualdade social; 

 Ampliação dos serviços de prevenção, promoção à saúde à população de maior vulnerabilidade; 
 
SAÚDE DA CRIANÇA 
 

 Reduzir o coeficiente de Mortalidade Infantil até o final da gestão; 

 Garantir atendimento nos serviços públicos e privados conveniados; 

 Promover ações que visam o estímulo do aleitamento materno; 

 Promover da saúde integral da criança; 

 Desenvolver ações de prevenção à agravos; 

 Resolubilidade adequada e com equidade, integrando a este processo toda equipe para que 
envolvam a criança e a família; 

 Garantir a realização de todas as vacinas, conforme o calendário do Ministério da Saúde e 
orientações da SESAB, garantindo o cumprimento das metas propostas pelo MS; 

 Manter o mínimo de 95% da cobertura vacinal em menores de 1 ano; 

 Garantir realização do teste do pezinho em 100% dos nascidos vivos do Município; 



 Garantir atendimento integral, apoio diagnóstico e medicação à 100% dos portadores de anemia 
falciforme; 

 
SAÚDE DA MULHER 
 

 Atender integralmente à mulher garantindo assistência à saúde; 

 Humanização e qualidade no atendimento à mulher; 

 Garantir o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde; 

 Redução da ocorrência de gravidez na adolescência; 

 Redução da segunda gestação em adolescentes com a criação do programa “Flor da Idade”, 
criando mecanismos para educação sexual;  

 Ampliar a cobertura de Pré Natal para 100% de mulheres com mais de 7 consultas durante o Pré 
Natal até o final da gestão; 

 Realização de busca ativa de gestantes novas e faltosas; 

 Realização da análise situacional da morbidade e mortalidade materno e articular com os serviços 
públicos e privados para apoiar a elaboração de propostas de intervenção da atenção às doenças 
prevalentes; 

 Realização de consultas de puerpério; 

 Fortalecimento da vigilância e de mobilização social para redução da mortalidade infantil e 
materna; 

 Qualificação das equipes para aumento da cobertura e qualidade do pré-natal; 

 Garantir a realização de exames laboratoriais e sorológicos (HIV, sífilis, hepatite B, toxoplasmose, 
citomegalovírus) na gestação e tratamento adequado, quando necessário visando a prevenção 
da transmissão vertical; 

 Aumentar a cobertura atual de exames citopatológicos, até o ano de final da gestão; 

 Realização da busca ativa das mulheres da área de abrangência das ESF à realização do exame 
ginecológico; 

 Realização da busca das mulheres com alterações no exame citopatológico e garantir o seu 
encaminhamento e tratamento; 

 Disponibilização do acesso ao nível secundário e terciário, quando necessário; 

 Estimulação à realização do autoexame de mama; 

 Realizar rastreamento de mulheres acima de 40 anos; 
 

SAÚDE DO HOMEM 
 

 Organizar, implantar, qualificar e humanizar, em todo território unense, a atenção integral a saúde 
do homem, dentro dos princípios que regem o Sistema Único de Saúde: 

 Garantir o acesso da população masculina aos serviços de saúde hierarquizados nos diferentes 
níveis de atenção e organizados em rede, possibilitando melhoria do grau de resolubilidade dos 
problemas e acompanhamento do usuário pela equipe de saúde; 

 Disponibilizar informações e orientações à população masculina, aos familiares e a comunidade 
sobre a promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação dos agravos e das 
enfermidades do homem; 

 Captar precocemente a população masculina nas atividades de prevenção primária relativa às 
doenças cardiovasculares e cânceres, entre outros agravos recorrentes; 

 Disponibilizar insumos, equipamentos e materiais educativos para a saúde do homem; 

 Fortalecer a assistência básica no cuidado com o homem, facilitando e garantindo o acesso e a 
qualidade da atenção necessária ao enfrentamento dos fatores de risco das doenças e dos 
agravos à saúde; 

 Formar e qualificar os profissionais da rede básica para a assistência; 

 Estimular a implantação e implementação da assistência em saúde sexual e reprodutiva, no 
âmbito da atenção integral à saúde 

 Ampliar e qualificar a atenção ao planejamento reprodutivo masculino, inclusive a assistência à 
infertilidade; 

 Estimular a participação e inclusão do homem nas ações de planejamento de sua vida sexual e 
reprodutiva, enfocando inclusive a paternidade responsável; 



 Garantir a oferta da contracepção cirúrgica voluntária masculina nos termos da legislação 
específica; Incentivar o uso de preservativo como medida de dupla proteção da gravidez 
inoportuna e das DST/aids; 

 Estimular, implantar, implementar e qualificar pessoal para a atenção às disfunções sexuais 
masculinas; 

 Garantir o acesso aos serviços especializados de atenção secundária e terciária para os casos 
identificados como merecedores destes cuidados; 

 Estimular, na população masculina, através da informação, educação e comunicação, o 
autocuidado com sua própria saúde; 

 
SAÚDE DO ADULTO 
 

 Atenção integral à saúde do adulto;  

 Prestar assistência à saúde do adulto focando aos programas de diabetes mellitus e hipertensão 
arterial sistêmica, dentro de um conceito de integralidade, mudando o foco de atenção na doença 
para atenção global de saúde, permitindo identificar os principais problemas que a afetam; 

 Prestar apoio e referência às equipes de Saúde da família na assistência ao adulto, garantindo o 
fluxo de referência e contra referência, destacando a importância da responsabilidade na prestação 
da assistência de forma integrada; 

 Rastreamento populacional de suspeitos de possíveis diabéticos e/ou hipertensos;  

 Cadastramento de 100% dos hipertensos e diabéticos das áreas cobertas por ESF, no HIPERDIA; 

 Redução da taxa de internação por AVC (Acidente Vascular Cerebral); 

 Realização de atividades educativas; 

 Garantir 2 (duas) consultas/hab/ano com a nutricionista; 

 Cuidados com pé diabético; 

 Garantir exames laboratoriais e complementares, além do fornecimento mensal de medicamentos 
utilizados no tratamento do diabetes e hipertensão; 

 
SAÚDE DO IDOSO 
 

 Implantar, serviço de atendimento à Saúde da Pessoa Idosa, de acordo com a Política Nacional, 
nas Unidades de Saúde do Município; 

 Implantação da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa - Instrumento de cidadania com 
informações relevantes sobre a saúde da pessoa idosa, possibilitando um melhor 
acompanhamento por parte dos profissionais de saúde; 

 Implantação do protocolo baseado no Manual de Atenção Básica e Saúde para a Pessoa Idosa - 
Para indução de ações de saúde, tendo por referência as diretrizes contidas na Política Nacional 
de Saúde da Pessoa Idosa; 

 Reorganização do processo de humanização e acolhimento à pessoa idosa nas unidades de 
saúde, como uma das estratégias de enfrentamento das dificuldades atuais de acesso; 

 Desenvolvimento de ações que visam qualificar a dispensação e o acesso a medicação para 
população idosa; 

 Instituição da atenção domiciliar ao idoso que possui impossibilidade de locomoção, valorizando 
o ambiente familiar no processo de recuperação de pacientes; 

 Implementação de ações de orientações do cuidador de idosos; 

 Disponibilização de transporte aos pacientes acamados para tratamento complementar e 
avaliação global da pessoa idosa; 

 Promoção do envelhecimento ativo saudável; 

  

 Estímulo às ações trans-setoriais visando à integralidade da atenção; 

 Atenção a idosos acolhidos e abrigados em instituições públicas; 

 Reabilitação da capacidade funcional comprometida; 
 
SAÚDE MENTAL 
 

 Implantar a política municipal de atenção integral a usuários de álcool e outras drogas, visando a 
saúde integral do usuário e a participação familiar no tratamento; 

 Construção da sede própria do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS; 



 Formação da equipe matricial de Saúde Mental para ação na Atenção Básica; 

 Implantação de serviço de atendimento a Dependência Química; 

  Ampliar a equipe para o atendimento de saúde mental; 
 
IST/AIDS 
 

 Elaboração do plano de ações e metas para o Programa Municipal DST/HIV/AIDS; 

 Realizar promoção, prevenção e proteção (Campanhas preventivas, material educativo e 
informativo, redução de danos pelo uso de drogas, disponibilização de preservativos); 

 Acesso às populações mais vulneráveis; 

 Garantir diagnóstico, tratamento e assistência integral aos portadores de IST, pessoas HIV 
positivo/AIDS, principalmente, gestantes HIV (+) e portadora de sífilis e crianças expostas ao 
HIV/sífilis; 

 Garantir acompanhamento laboratorial, aquisição de medicamentos e insumos necessários para 
a assistência integral; 

 Realizar ações de promoção do Controle Social em IST/HIV/AIDS; 
 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 Garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso 
racional e o acesso da população aos medicamentos essenciais;  

 Garantir a oferta do elenco básico de medicamentos que é parte integrante da política de 
assistência a saúde do município, para o cumprimento dos seus resultados; 

  Armazenar e distribuir medicamentos segundo normas técnicas; 

 Dispensação, entendida como ato essencialmente de orientação quanto ao uso adequado do 
medicamento, realizado pelo farmacêutico; 

 Estocar ordenando adequadamente os produtos em áreas apropriadas, de acordo com suas 
características e condições de conservação exigidas (termolábeis, psicofármacos, inflamáveis, 
material médico-hospitalar, instrumentais, equipamentos etc.) e segundo normas e condutas 
sanitárias; 

 Exercer um controle diferenciado dos psicotrópicos, por serem produtos que causam dependência 
física e psíquica, sujeitos a controle específico (Portaria SVS - MS nº 344/98). Esses 
medicamentos devem ficar em local seguro, isolado dos demais, sendo de inteira responsabilidade 
legal do farmacêutico; 

 Garantir a coordenação e supervisão da armazenagem, dispensação e controle de estoque 
realizado pelas Unidades de Saúde do Município, devendo essas atividades a serem realizadas 
segundo a orientação estabelecida pela Farmácia Central;  

 Implementar todos os princípios e diretrizes constitucionais, sob acompanhamento do Conselho 
Municipal de Saúde; 

 Rever o Elenco Básico de Medicamentos anualmente; 

 Reestruturar as Farmácias de toda a Rede de Saúde, adquirindo equipamentos necessários para 
supervisionar o gerenciamento do estoque (Computadores e sistema de informação adequada); 

 Equipar as farmácias com refrigeradores, termo higrômetros, prateleiras, estrados, necessários 
para o correto armazenamento dos medicamentos; 

 Redefinir e ampliar (reforma) a locação do espaço físico destinado às Farmácias dos postos de 
saúde e Hospital; 

 Otimização da entrega de medicamentos às Farmácias da rede, racionalizando a distribuição; 

 Desenvolver a Atenção Farmacêutica e a Assistência Farmacêutica ao nível do SUS; 

 Participação dos Farmacêuticos em Cursos e Congressos relacionados à Assistência e Atenção 
Farmacêutica, como fonte de atualização e conhecimento para novas diretrizes; 

 Rever o Plano Municipal anualmente; 

 Implantar as normas referidas nos anexos deste plano; 

 Manter atualizadas as rotinas da CAF “Central de Assistência Farmacêutica” da Secretaria 
Municipal de Saúde de Una; 

 Adquirir um veículo para ficar exclusivamente à disposição da assistência farmacêutica; 

 Aumentar a quantidade dos profissionais Farmacêuticos. 

EIXO: RECURSOS HUMANOS/VALORIZAÇÃO DO TRABALHO 
 



META DE GESTÃO: IMPLANTAR UMA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS, PROPICIANDO O SEU 
DESENVOVIMENTO, DOS SEUS TRABALHADORES E MODERNIZANDO AS RELAÇÕES DE 
TRABALHO. 
. 

 Regularização do vínculo empregatício dos profissionais de saúde com o município, nas formas 
previstas em lei, priorizando profissionais com experiência e formação em Saúde Pública (Saúde 
Coletiva e Saúde da Família);  

 Capacitação das diferentes categorias para desempenho da lógica do PSF (acolhimento, 
humanização, saúde bucal, urgência e emergência, saúde mental e outras linhas de cuidados); 

 Implementar e criar novas ações para abordagem das relações de trabalho e valorização do 
trabalhador de saúde; 

 Implantar processo permanente de Avaliação de Desempenho Gerencial e de Trabalhadores; 

 Coordenar e apoiar a formulação dos processos de treinamento/capacitação de todas as 
gerências da SMS; 

 Capacitar os Recursos Humanos das Unidades de Saúde para o primeiro atendimento em 
urgência; 

 Garantir os direitos trabalhistas previsto em lei; 
 

EIXO: GESTÃO 
 
META DE GESTÃO: QUALIFICAR A GESTÃO EM TODOS OS NÍVEIS 
  

 Estabelecimento das diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase na Descentralização; 
Regionalização; Financiamento; Programação Pactuada e Integrada; Regulação; Participação e 
Controle Social; Planejamento; Gestão do Trabalho e Educação na Saúde; 

 Redesenhar e pactuar as instâncias colegiadas da SMS visando assegurar um processo 
descentralizado e democrático de tomada de decisões;  

 Implementar e modernizar os equipamentos de informática garantindo a continuidade das 
informações; 

 Participar ativamente das instâncias intergestoras e colegiadas do SUS em nível estadual e 
nacional; 

 Ampliar a relação da gestão municipal do SUS com a sociedade; 

 Implementar o processo de parceria com o Ministério Público e o Poder Judiciário; 

 Rever os regimentos internos do Conselho Municipal de Saúde – CMS; 

 Criar e apoiar os Conselhos Locais de Saúde (comissões), para favorecer a Gestão Participativa; 

 Mobilizar a sociedade através das comissões locais de saúde, que deverão ser fortalecidas, 
ampliando a consciência sanitária, o direito à saúde e à cidadania, com impacto na qualificação 
do SUS; 

 Implementar o Conselho Municipal de Saúde garantindo infraestrutura mínima (área física, 
telefone, auxiliar administrativo e microcomputador) para desenvolvimento de suas necessidades; 

 Efetivar um plano de capacitação dos conselheiros municipais e representantes de conselheiros 
locais dos segmentos de usuários e trabalhadores; 

 Prestação de contas trimestralmente ao Conselho Municipal de Saúde, além de apreciação do 
Plano Municipal de Saúde e Relatórios de Gestão, assim como toda atividade a ser desenvolvida 
no Município e para o Município, fortalecendo a Gestão Participativa e o Controle Social;  

 Garantir a pactuação de atendimento em níveis de complexidade não atendidos pelo município; 

 Reiterar a importância da participação do controle social com o compromisso de apoio à sua 
qualificação; 

 Fortalecer o Sistema de Planejamento Estratégico do SUS, com adoção do processo 
planejamento participativo, neste incluído o monitoramento e a avaliação, como instrumento de 
gestão do SUS; 

 Articulação e apoio das ações para regulamentação e do cumprimento da Emenda Constitucional 
nº 29, nas três esferas de governo; 

 Garantir que o município invista no mínimo 15% do orçamento com serviços de saúde; 

 Facilitar e promover a participação dos servidores a ações que visem à educação permanente; 

 Integrar o Sistema de Informatização da Secretaria municipal de Saúde; 

 Disponibilização recursos para as atividades dos Conselhos Municipais e Locais de Saúde; 



 Divulgação dos direitos e Deveres dos Usuários do SUS entre os usuários e profissionais de 
saúde; 

 Participação nas reuniões das Comissões Intergestores Bipartite; 

 Implantação do fórum de discussão entre os servidores e controle social para priorização das 
ações de planejamento; 

 Realização anual do Relatório de Gestão, Programação de Saúde e revisão do Plano Municipal 
de Saúde, conforme a política nacional de Planejamento do SUS; 

 Instituição de ações que favoreçam e fortaleçam o planejamento participativo; 

 Articulação com municípios e estados regionalizados da pactuação dos serviços de saúde, 
garantindo acesso ao munícipe a todos os níveis de assistência; 

 Racionalização dos gastos e otimização dos recursos, possibilitando ganho em escala nas ações 
e serviços de saúde de abrangência regional. (Consórcio Intermunicipal); 

 Integração dos instrumentos de planejamento no Plano Municipal e Programação de Saúde; 

 Gerenciamento do financiamento das ações por meio do Fundo Municipal de Saúde; 

 Garantia de infra-estrutura para transportes e ajuda de custo, que permita o trânsito das pessoas 
entre os municípios para tratamento (TFD); 

 Elaboração dos fluxogramas para organização das redes de assistência e divulgação para todos 
os servidores da secretaria de saúde; 

 Participação das discussões das câmaras técnicas; 

 Responsabilização pela atenção básica e pelas ações básicas de vigilância em saúde; 

 Redução das iniquidades sociais fortalecendo o financiamento de ações para a população de 
maior risco ou vulnerabilidade, respeitando o princípio da equidade; 

 Norteamento das ações, programas e políticas de saúde voltada as necessidades de saúde da 
população como critério para o processo de planejamento no âmbito do SUS; 

 Apoio o serviço de ouvidoria, com vistas ao fortalecimento da gestão estratégica do SUS; 

 Realização de levantamento junto aos servidores para proposição de temas para formação e 
desenvolvimento dos profissionais de saúde, atendendo às necessidades do SUS; 

 Assessoria Jurídica e de comunicação exclusiva para a secretaria de saúde; 
 
EIXO: INTERSETORIALIDADE 
 
META DE GESTÃO: DESENVOLVER AÇÕES INTERSETORIAIS VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO 
DA SAÚDE, ARTICULADAS COM AS POLÍTICAS SOCIAIS DO GOVERNO. 
 

 Desenvolver ações intersetoriais com o governo municipal e a sociedade, garantindo direitos 
sociais e justiça na distribuição de bens e serviços para a população mais vulnerável; 

 A integração nos espaços de formulação, implementação e monitoramento, nas diversas 
instâncias previstas, definindo e realizando as ações setoriais relacionadas à saúde e construindo 
junto com os outros atores da política social e urbana as ações intersetoriais necessárias; 

 A integração nos espaços de discussões, planejamento e monitoramento do impacto das ações 
do Bolsa Família, acompanhando e assistindo as famílias que recebem este benefício, registrando 
as condicionalidades e articulando, a partir da ESF as ações setoriais e a partir do núcleo 
intersetorial local as ações intersetoriais buscando as soluções que qualifiquem a saúde e a vida 
destas famílias; 

 Elaborar a Agenda Pública em Saúde com metas sociais, para promoção de espaços 
compartilhados de atuação, envolvendo outros setores do governo, instituições e atores 
comprometidos com a produção de saúde, constituindo práticas de articulação intersetorial 
 

EIXO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
 
META DE GESTÃO: IMPLANTAR UMA POLÍTICA INTEGRADA DE INFORMAÇÃO DO SUS EM 
TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO E DE GESTÃO. 
 

 Elaborar e implantar a política de informação integrada á SMS de Una junto com os USF, PSF, 
CAPS e Hospital; 

 Produzir, analisar e disseminar informações em saúde; 

 Implementar o Sistema de Informação da atenção básica para acompanhamento e avaliação das 
ações assistenciais da SMS; 



 Definir e garantir a padronização, a compra e a manutenção de softwares, de sistemas, de 
equipamentos de informática; 
 

EIXO: INFRAESTRUTURA 
 

META DE GESTÃO: REORDENAR E GARANTIR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE 
QUALIDADE EM TODA A REDE DO SUS. 
 

 Melhorar os fluxos de atendimento aos clientes internos e externos; 

 Garantir a manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médico-hospitalares; 

 Manutenção e aprimoramento dos serviços de urgência/emergência; 

 Garantir a manutenção do Serviço Atendimento Médico de Urgência (SAMU); 
 

EIXO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 

META DE GESTÃO: AMPLIAR E QUALIFICAR O CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS. 
 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

 Efetivar as ações de vigilância à saúde dos agravos de notificação Compulsória; 

 Aumentar o percentual de doenças e agravos de notificação compulsória com conclusão do caso 
após notificação; 

 Produzir, analisar e disseminar informações em Vigilância em Saúde; 

 Realizar investigação de 100% dos óbitos em mulheres de idade fértil e óbitos infantis; 

 Redução de surtos por doenças de veiculação hídrica; 

 Redução da taxa de incidência de sífilis congênita; 

 Implementar as ações de vacinação executadas na rede básica a fim de atingir níveis de cobertura 
vacinal; 

 Implantar a Política de Saúde do Trabalhador; 

 Qualificar o trabalho de investigação dos óbitos no município; 

 Implantar Vigilância Epidemiológica das Doenças não Transmissíveis, no município de Una; 

 Monitoramento epidemiológico da morbidade e fatores de risco relacionados a Doenças não 
transmissíveis, assim como garantia da divulgação destes dados; 

 Adequar as Unidades de Saúde para realização de imunobiológicos; 

 Atingir 100% de cura de casos novos de Tuberculose Bacilífera e Hanseníase diagnosticada a 
cada ano; 

 Realizar plano estratégico para contenção de doenças emergentes conforme a necessidade; 

 Controle da hanseníase em menores de 15 anos; 

 Realização de ações educativas para a população em geral visando o diagnóstico precoce da 
Hanseníase; 

 Garantia de acesso ao tratamento da Hanseníase; 

 Realização de ações educativas para a população em geral visando o diagnóstico precoce da 
Tuberculose; 

 Garantia de acesso ao tratamento adequado e supervisionado da Tuberculose; 

 Qualificação das equipes para descentralização do diagnóstico e acompanhamento de 
comunicantes e dos casos de tuberculose e hanseníase para a atenção básica; 

 Realização de busca ativa dos sintomáticos respiratórios; 

 Implantação das ações do plano de contingência de enfrentamento da gripe H1N1, se necessário; 

 Realização do acompanhamento epidemiológico da influenza H1N1 analise e divulgação do 
monitoramento e perfil epidemiológico; 

 Manutenção do monitoramento e identificação de áreas prioritárias para intervenção e controle da 
dengue, Zica e Chikungunya; 

 Verificação das condições atuais e adequação das salas de vacinas dos PSF; 

 Manutenção da equipe mínima de Agente de Controle de Endemias; 

 Desenvolvimento, implantação e monitoramento do protocolo de Atenção aos portadores de 
Hepatite B e C. (Rede de atenção para encaminhamento); 

 Orientação para população de medidas de prevenção e atenção das hepatites B e C; 



 Implantar notificação de Situações de Violência nos serviços de interesse da Vigilância 
Epidemiológica; 

 Implantar e fortalecer redes de atenção a pessoas em situação de violência doméstica e sexual 
que contemplem grupos de maior vulnerabilidade; 

 Manutenção de análise epidemiológica para levantamento dos fatores determinantes e situações 
de risco, com posterior divulgação dos dados; 

 Capacitação de Recursos Humanos para reconhecer, acolher e tratar adequadamente as pessoas 
em risco ou vítimas de violência com o objetivo de interromper a prática de comportamentos 
violentos e de proteger indivíduos em situação de vulnerabilidade a exposição a violência; 

 Implantação da ficha de notificação/investigação de violência doméstica, sexual e ou outras 
violências; 

 Participação das ações de combate ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas; 

 Implementação do serviço de atendimento e vigilância a Saúde do Trabalhador, de acordo com a 
Política Nacional, nos serviços de Saúde do Município; 

 Garantir a instituição da notificação de agravos a Saúde do Trabalhador nos serviços de Interesse 
a Saúde Públicos e Privados; 

 Estabelecer fluxo das ações de vigilância a Saúde do Trabalhador; 

 Implantar o do serviço de vigilância em saúde do trabalhador garantindo equipe mínima para a 
realização do serviço; 

 Elaboração e implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde, para 
evitar riscos à saúde do trabalhador e da comunidade; 
 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

 Desenvolver ações através da apuração de denúncias, do cadastramento ou recadastramento dos 
estabelecimentos, inspeções rotineiras para obtenção do alvará inicial ou renovação, ações 
conjuntas com Vigilância Epidemiológica e Ambiental e ações educativas; 

 Garantir concretude ao plano plurianual de saúde e incorporar a lógica sistêmica do Planejamento 
SUS; 

 Elaborar o Projeto de Coleta e Destino Final do Lixo da cidade e da zona rural de forma adequada 
dentro das leis vigentes, principalmente o lixo contaminado com agentes biológicos, oriundos dos 
Serviços de Saúde; 

 Implantação da coleta e destino final do Lixo em todo o território unense; 

 Capacitar para a associação dos catadores de lixo visando lixos contaminados;  

 Garantir a Fiscalização Sanitária na Instituição de Longa Permanência(ILPI); 

 Implementar a Rede de Unidade Sentinela para a notificação e investigação de agravos 
relacionados ao trabalho; 

 Capacitar funcionários para desenvolver as ações das Unidades Sentinelas; 

 Capacitar Funcionários para aplicação dos protocolos no município; 

 Capacitar anualmente a equipe da VISA, como na participação em cursos, treinamentos, oficinas 
e eventos relacionados à VISA; 

 Promover adequação da Estrutura Física e Funcionamento da Feira Livre de Alimentos de Una e 
Colônia às normas da Vigilância Sanitária; 

 Garantir ações educativas e sensibilização dos feirantes para a adequação às normas da VISA; 

 Fiscalização Sanitária na Unidade Prisional do município; 

 Implantar Vigilância das Doenças Transmitidas por Alimentos nos PSF; 

 Treinar todas as Equipes da Saúde da Família quanto a Vigilância de Doenças Transmitidas por 
Alimentos; 

 Fiscalizar a comercialização de alimentos por serviços ambulantes de alimentação e bebidas; 

 Serviços ambulantes cadastrados e orientados através de ações educativas; 

 Fiscalização sanitária em serviços de alimentação (restaurantes e similares); 

  Garantir estabelecimentos cadastrados, inspecionados e com alvará sanitário; 

 Fiscalização sanitária em serviços de hotelaria (com ou sem serviços de alimentação); 

 Garantir estabelecimentos cadastrados, inspecionados e com alvará sanitário; 

 Garantir fiscalização sanitária em serviços de alimentação de escolas e creches; 

 Garantir estabelecimentos cadastrados, inspecionados e com alvará sanitário; 



 Realizar atividades educativas sobre a temática da Dengue, Zica e Chikungunya para a população 
do município; 

 
HOSPITAL MUNICIPAL 
 

 Melhorar a estrutura dos setores na unidade hospitalar, como pediatria, pavilhão masculino, 
pavilhão feminino, banheiros, cozinha, recepção; 

 Implantação de leito de isolamento; 

 Melhorar equipamentos e manutenção periódica de materiais hospitalares; 

 Revitalização do centro cirúrgico; 

 Realizar procedimentos cirúrgicos, micro cirurgias e cirurgias obstétricas (laqueaduras, períneo e 
partos) 

 Atendimentos médicos especializados; 

 Realizar uma triagem adequada e rápida; 

 Garantir medicamentos e materiais hospitalares de qualidade e quantidade necessárias; 

 Garantir qualidade em atendimentos; 

 Garantir um quadro de funcionários de acordo com a demanda; 

 Garantir funcionários especializados; 

 Capacitar Funcionários e desenvolver um atendimento Humanizado; 

 Valorização da equipe de Funcionários; 

 Implantar um sistema de informação integrado ao quadro clinico do Hospital; 

 Avaliação periódica dos serviços hospitalares; 

 Buscar parcerias e incentivar campanhas como “Sua Nota é um Show” para a revitalização do 
Hospital Municipal Frei Silvério; 

 

SETOR: EDUCAÇÃO 
 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 Assegurar a plena implementação do Plano Municipal de Educação – PME; 

 Aprimorar os programas de alfabetização de jovens e adultos; 

 Promover a Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino; 

 Gestão participativa na educação; 

 Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam dos povoados para a 
sede municipal; 

 Realização de cursos de formação continuada para os professores; 

 Implantar no currículo escolar municipal a Lei Federal 10.639/03, que institui o ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira; 

 Introduzir de imediato a gestão democrática na administração das unidades de ensino escolar. 
Preparando nos primeiros meses de governo, os mecanismos para implementação da Eleição 
Direta para Diretores da Rede Pública Municipal. Além disso, promover ações que possam dar 
autonomia na gestão das escolas; 

 Planejar uma gestão educacional, com foco na erradicação do analfabetismo, na diminuição da 
evasão escolar. Com um estudo da realidade educacional da cidade; 

 Valorização e diálogo com o magistério com o fortalecimento do Conselho Municipal de Educação, 
com um Representante do Sindicato dos Professores, Representante da Associação de Pais e 
Alunos e Membros da gestão, para participar da contribuir na gerência dos recursos que pagam 
os profissionais. Assim, os professores irão ver a transparência dos recursos aplicados na 
educação e quando é possível reajustar salários, aumentar as gratificações. Além da capacidade 
de dialogar com a categoria, iremos promover a harmonia entre a gestão e os profissionais de 
educação; 

 Contribuir para a reabertura da Casa da Criança garantindo parcerias para o seu devido 
funcionamento; 

 Discutir com os professores a criação do ensino de informática no currículo da rede municipal. 
Criando e ampliando reformas de espaços digitais;  

 Cursos técnicos na rede pública municipal; 



 Implantar um programa de educação dirigido aos adolescentes com idade entre 14 e 17 anos. 
Garantindo a criação de cursos técnicos que visem preparar os nossos alunos para a nossa 
realidade essencialmente agrícola e turística. Em parceria com a CEPLAC e demais órgãos; 

 Garantir o apoio as atividades desenvolvidas pela APAE.   
 

UNIVERSITÁRIOS 

 Garantia do retorno do transporte Universitário gratuito. Em parceria com a câmara de vereadores 
promover a atualização da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 2004 e a adequação da Lei 
Municipal 419/90 que prevê o convênio de passes para estudantes universitários que estudem 
fora da cidade; 

 Tornar política pública a garantia d transporte universitário gratuito; 

 Criar parcerias com as universidades e faculdades da região um sistema de parceria para a 
adequação e utilização de nossos estudantes em determinadas áreas da nossa cidade. Temos 
diversos alunos de áreas de formação acadêmica diferentes, e essa realidade demanda a adoção 
de estratégias capazes de garantir aos alunos o acesso a postos de trabalho. Através de estágios 
e parcerias será possível viabilizar essas estratégias voltadas à geração de emprego para os 
estudantes; 

 
SETOR: ESPORTE 

 
 Calendário anual para prática de esportes e atividades lúdicas. Ao mesmo tempo em que 

acontecerão jogos estudantis nas escolas da sede, irão acontecer nas escolas dos distritos e 
povoados. Para que, seguindo o calendário escolar de jogos e atividades, no final do ano possa 
culminar em um grande dia de competições escolares. A Olimpíada Estudantil da Rede Pública 
Municipal de Ensino; 

 Criar o projeto de lazer nos bairros, por meio de estrutura móvel (ônibus ou caminhão-baú), 
levando divertimento a todas as regiões da cidade, em especial as mais carentes e distantes; 

 Fortalecer as práticas esportivas na rede de escolas municipais, começando pela iniciação 
esportiva, passando pela disseminação do esporte; 

 Inter classes, intercolegiais, jogos estudantis, corridas temáticas; 

 Incentivar a parceria com as Escolinhas de futebol da cidade para desenvolver atletas; 

 Investir em ações que possam treinar e propiciar a jovens e crianças um bom desenvolvimento 
nos esportes;  

 Assumir o controle da realização dos campeonatos municipais de futebol; 

 Garantir a realização de campeonatos intermunicipais de futebol e diversos esportes; 

 Revitalização dos campos de futebol na sede da cidade, distritos e povoados;  

 Revitalização das quadras poliesportivas da sede e distritos; 

 Revitalização das quadras de areia da sede e dos distritos; 

 Criação de áreas esportivas. A exemplo de outras áreas para prática de diversos esportes, tais 
quais: Vôlei, Basquete, Skate, Patins, dentre outros. 

 

SETOR: CULTURA 
 

Valorizar a cultura do nosso município passa por manter viva a história do nosso povo, 
reconhecendo as tradições. Nesse sentido nossas manifestações culturais exigem que seja construída 
uma política pública que garanta a preservação desses atos que fazem parte das nossas raízes, para 
garantir a continuidade dos nossos costumes para as gerações futuras. As festas populares precisam ser 
bens inatingíveis por todos os governos que por aqui passarem, festas como o padroeiro de São 
Sebastião de Comandatuba, de Senhor do Bonfim no Outeiro, festa de São Jose, o Santo Antônio de 
Pedras, São Joao de Colônia, aniversário da cidade (Micareta), precisam se tornar PATRIMÔNIOS 
CULTURAIS e dessa forma dar segmento sem correr riscos de realizações. Esse é um patrimônio que 
pertence a nossa história e a todo o povo de Una. 

 Transformar festas populares em patrimônio cultural do município; 

 Retorno das Gincanas Estudantis; 

 Festival da educação e da cultura - Competição Educacional; 



 Promover eventos nas escolas municipais para que os alunos das escolas possam produzir 
músicas, poesias, textos e peças teatrais. Cada escola irá fazer seletivas, e os melhores de cada 
escola, irão se apresentar no anfiteatro municipal; 

 Revitalização da Filarmônica e Banda Municipal de Una; 

 Criação da Fundação Unense de Cultura e Cidadania; 

 Criação do calendário anual da cultura; 

 Criar Pontos de Cultura no município, com apoio do Ministério da Cultura. Vide exemplo do Ponto 
de Cultura Nação Iorubá do Contra Mestre Fábio Silva; 

 Criar uma equipe de projetos para se informar e cadastrar projetos nos editais do Ministério da 
Cultura – Lei Rouanet; 

 Fortalecer e dinamizar as ações do Fundo Municipal de Cultura, objetivando maior participação 
dos produtores culturais da cidade; 

 Criar um programa municipal de fomento as arte, que possa dar apoio a iniciativas nas linguagens 
teatral, musical, literária, coreográfica, plástica e das culturas populares tradicionais e 
contemporâneas; 

 Promover oficinas e aulas das diferentes manifestações culturais e esportivas; 
 

SEMANA DO EVANGÉLICO 
 
Consiste em atividades lúdicas em parceria com as igrejas evangélicas que vai culminar em um 

evento festivo com atrações gospel. 
Durante essa semana haverá uma programação esportiva, cultural, social, visitas às comunidades 

para identificação de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social para que em parceria com os 
serviços disponibilizados pelo poder público sejam absorvidas as demandas identificadas durante as 
atividades.  

Essa semana envolverá vários segmentos da sociedade, juventude, professores, igrejas, 
servidores públicos etc. potencializando as instituições evangélicas para que seja possível a 
evangelização, fortalecendo os vínculos culturais e afetivos entre a sociedade e as igrejas, com o intuito 
de disseminar a palavra de Deus. 

Essa semana estará no calendário anual de eventos do município, dando a importância e a 
relevância que merece o excelente trabalho que as igrejas evangélicas desempenham na formação de 
nossa sociedade.  

 

SETOR:  VIAÇÃO, TRANSPORTE E OBRAS 
 

Planejamento é a palavra-chave quando falamos de Gestão Pública, o governo que não planeja 
suas ações está fadada ao insucesso. Diante disso, a secretaria de Viação, Obras e Transporte precisa 
ser capaz de atender as expectativas quanto aos serviços que ela precisa desenvolver. 

Diante de nossa extensa malha viária, é necessário que façamos o diagnóstico de nossos 
principais problemas e gargalos causados pela falta de manutenção de nossas estradas. Para tanto, 
faremos um cronograma para manutenção de estradas vicinais e ramais para nossos agricultores, 
buscando viabilizar o melhor escoamento de nossos produtos. O referido cronograma observará as 
prioridades, buscando estabelecer uma ordem específica, respeitando as características de cada região, 
absorvendo os índices pluviométricos de nosso município fornecidos pela CEPLAC, além da identificação 
prévia de peças e equipamentos necessários para otimização de tempo e recursos financeiros. 

Em síntese, esse plano passa pelo mapeamento de nosso município, reconhecimento de nossas 
estradas, além de um diagnóstico sobre as máquinas e equipamentos que iremos dispor para 
manutenção de nossas estradas e ramais. Após essa análise, estaremos munidos de informações sobre 
a real situação e teremos meios suficientes para iniciar o processo de revitalização de nossa malha viária. 

 
GESTÃO MODERNIZADA 

O município de Una exige uma gestão mais participativa, transparente, moderna e sensível. Nesse 
sentido, se faz necessário a instalação de uma nova concepção da estrutura organizativa para que seja 
implementada na prática uma GESTÃO MODERNIZADA. 

Para isso, é preciso que o governo municipal atue com: 

 Inovação tecnológica;  

 Enquadrar-se no conceito de Cidade Digital; 



 Integração entre as secretarias e órgãos, agregando valores a todas as áreas de atuação; 

 Rever métodos de custeio da máquina pública; 

 Estabelecer uma política mais atrativa de investimentos, com um novo conceito tributário de 
incentivos; 

 Explorar as potencialidades locais para geração de emprego e renda; 

 Nova gestão de Recursos Humanos, aplicando critérios de meritocracia para o servidor, evitando 
distorções de remuneração e garantir a motivação do trabalhador; 

 Instalação de setor de projetos para atração de recursos e investimentos; 

 Comunicação Institucional para dar mais transparência às ações do governo e uso do dinheiro 
público; 

 Destinar uma parte de todo Imposto Sobre Serviço-ISS que for gerado na cidade para a 
manutenção adequada de ruas, estradas, iluminação, da sede e dos distritos; 

 Implantação da Cidade Digital e Internet Comunitária; 

 Implantar projetos em parcerias com empresas privadas para adoção de praças, parques, na sede 
e distritos; 

 Através de internet via satélite, a prefeitura irá disponibilizar acesso gratuito à internet via wifi em 
determinados pontos na sede da cidade e nos distritos; 

 Criar o Espaço Cultural: Mico Leão da Cara Dourada, na Beira Rio. Com o intuito de urbanizar 
aquela área com um píer e quiosques, áreas para apresentações culturais, área de convivência 
familiar, praça de alimentação. Além disso disponibilizar acesso à internet gratuita via wifi.  
  

SETOR: POLÍTICA TRIBUTÁRIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
 

Estabelecer uma nova política tributária através do diálogo com a sociedade e com o setor 
produtivo, de forma que fortaleça o desenvolvimento econômico desde que não penalize as camadas 
sociais mais pobres.  

A política tributária consiste em criar mecanismos que garantam a atração de empreendimentos 
nas áreas: do comércio, prestação de serviço, indústria, agronegócio, dentre outros, que gerem emprego 
e renda priorizando postos de trabalho para os filhos da terra. Diante do cenário de crise se faz necessário 
o incentivo fiscal e de tributos pra atrair novos investimentos, mas sobretudo fortalecer os pequenos e 
médios empresários que vivenciam dificuldades econômicas para pagar as despesas. 

A política tributária deve inclusive estar diretamente vinculada à política de transparência dando 
publicidade as ações efetivas que serão executadas com o dinheiro do contribuinte. É beneficiar 
tributariamente aqueles que mais precisam e reverter os tributos dos grandes empresários em medidas 
estruturantes e sociais com impacto direto na vida da população. 

 Perseguir aumento de receitas 

 - Próprias – através da avaliação do potencial de arrecadação de cada tributo, como forma de verificar 
a eficácia de medidas a serem adotadas, a exemplo de correção da planta genérica de valores, identificar 
e corrigir eventuais falhas e lacunas na legislação tributária municipal, implementação de medidas no 
acompanhamento, fiscalização e recuperação de crédito fiscal. 

- Transferências constitucionais – firmar convênios de colaboração mutua com os demais entes da 
federação (governo federal e estadual), como forma de acompanhar, identificar e auxiliar na correção de 
distorções identificadas. 

 Realizar reservas de contingências (orçamentária e financeira); 

 Verificar rotineiramente (no mínimo mensal) o cumprimento das metas de arrecadação previstas, 
bem como o alcance de superávit primário (receitas correntes x despesas correntes), além dos 
mais índices e limites estabelecidos na lrf; 

SETOR: SEGURANÇA PUBLICA 

 

CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – CMSP 

O CMSP terá o papel de auxiliar e contribuir com os agentes de segurança em nosso município. 
Este Conselho seria formado pela sociedade civil organizada, representantes dos sindicatos dos 
servidores, professores, associações, representantes dos distritos, alunos, comerciantes, representante 
do poder público municipal, representante da câmara de vereadores, poder judiciário e de agentes de 



segurança pública. Todo movimento deste conselho será pautado em decisões pensadas com os 
representantes dos diversos segmentos de sociedade acima especificados, visando atender os anseios 
da sociedade. Desta forma, essa proposta contribui para o cumprimento de um direito básico do cidadão 
ao que concerne as atividades relacionadas à gestão pública que é a participação popular. 

Através desse Conselho, criaremos o Fundo Municipal para Segurança Pública. Este fundo servirá 
para fomentar as ações dos agentes de segurança. Com essa atitude, o município teria base jurídica para 
contribuir com a segurança em nossa cidade.  As contribuições poderiam partir também de outros 
segmentos da sociedade, comerciantes, fazendas, cidadãos comuns entre outros. As regras e leis que 
se aplicariam ao gerenciamento dos recursos deste Conselho seriam as mesmas que norteiam conselhos 
municipais já existentes. 

Para garantir transparência nos atos desse Conselho, já que contará com disponibilidade de 
dinheiro público e doações da sociedade, a população seria informada através de balanço mensal de 
receitas e despesas divulgado em blogs, sites e imprensa local, além de veículo oficial de imprensa do 
nosso município, conferindo legitimidade às ações do CMSP. 

Caberá ao CMSP promover ações visando a conscientização da população sobre a importância 
de sua participação. Sabemos que Segurança Pública é dever do Estado diante da CF/88, mas sabemos 
também que se a população não contribuir, continuaremos fadados a conviver com problemas cada vez 
mais graves e a criminalidade cada vez mais próximas dos cidadãos de bem, influenciando as futuras 
gerações, desencadeando problemas ainda maiores. 

REGULAMENTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 

O Poder Público Municipal, observando o PL39/Ago 2014, dentro das possibilidades existentes, 
regulamentará a Guarda Civil Municipal. 

 Estabelecer um convênio com o PRONASCI (Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania), do ministério da Justiça, visando implantar projetos que articulem políticas de 
segurança e ações sociais preventivas e direcionadas prioritariamente às causas da violência; 

 Manter atualizada a estrutura da Guarda Civil Municipal, com a compra programada dos 
instrumentos e equipamentos necessários para a adequada prestação de serviços; 

 Capacitar e especializar setores da Guarda para atendimento em escolas com o retorno das 
Rondas Escolares; 

 

CRIAÇÃO DA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA PARA SEGURANÇA MUNICIPAL – CISM 

Essa iniciativa visa a criação de uma central de monitoramento de câmeras de vídeo em pontos 
estratégicos de nossa cidade e distritos. A Guarda Municipal seria responsável pelo gerenciamento desta 
central, munindo os agentes de segurança com imagens de vídeos em situações de crimes e suspeitas 
de crimes, além de inibir ações de bandidos. Dessa forma, a Guarda Civil Municipal aumentaria seu 
campo de abrangência e contribuiria com ações da Polícia Militar e Civil. O município seria responsável 
pelo investimento da criação da Central de Monitoramento. 

UTILIZAÇÃO DE ALTERNATIVAS DE COMBATE ÀS DROGAS 

O Poder Público Municipal será responsável pela elaboração e realização de atos que visem a 
redução do uso das drogas através do esporte e cultura (PROPOSTA PARA EDUCAÇÃO). O município 
realizará atividades esportivas e culturais periódicas para a juventude. Em ações coordenadas entre as 
diversas secretarias de governo, o município irá desenvolver um calendário anual das atividades para o 
esporte e cultura. 

SETOR: AGRICULTURA 
 

Segundo o Plano Diretor dos Municípios, a Política Municipal de Agricultura apoia-se 
como a promoção do desenvolvimento socioeconômico e sustentável, mediante a utilização e o 
manejo do solo das atividades agrícolas e minerárias de maneira compatível à aptidão dos 
mesmos, empregando técnicas adequadas para evitar processos erosivos e contaminação dos 
lençóis dos cursos de água.  



Tendo a responsabilidades e competências para Política de Desenvolvimento Agrícola 
no Município através de funções, serviços, programas, projetos e benefícios coordenados pelo 
Poder Público Municipal, integrado e articulado com as demais Políticas Públicas. Portanto, 
acreditamos que nosso município possui uma forte característica agrícola e com uma diversidade 
biológica exuberante. Nesse sentido, apresentaremos as metas e ações para os próximo anos. 
 

METAS E AÇÕES 

Como o Município de Una está voltado para a agricultura, sentimos a necessidade da 
criação de um meio de desenvolve-la. Nesse contexto, pretendemos criar uma horta comunitária 
dentro do nosso município. Para isso, disponibilizaremos um terreno para que as ações sejam 
desenvolvidas, assim sendo, os produtos transplantado nesta área serão comercializados dentro 
do município pela população e também podem ser comercializados entre cidades circunvizinhas. 

Com a chegada de um novo ciclo econômico e rural na nossa cidade, o Ciclo do Café, não 
podemos nos resumir a simples plantadores e colhedores. Devemos buscar meios para processarmos 
nosso café aqui, embalarmos e vendermos para fora de nossa cidade, estado e até país. Assim, 
conseguiremos garantir a geração de mais renda e empregos fixos em nossa cidade. 

 Fortalecimento e apoio a Agricultura Familiar no município com criação de hortas 
comunitárias para que o produtor possa comercializar seus produtos, e participar dos 
projetos institucionais como Programa de Aquisição de Alimentos e Programa Nacional 
de Alimentação Escolar;  

 Introduzir projetos para geração de renda como lavanderias, padarias e outros tipos de 
oficina de porte da agricultura familiar; 

 Criação do posto de Assistência Técnica e Extensão Rural municipal para atender os 
produtores e agricultores familiares. Bem como a Elaboração de planos municipais e 
territoriais de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). 

O Município vem atravessando uma forte retração financeira, a ideia de criar projetos de 
geração de renda como os citados acima, é de suma importância para o produtor rural, pois o 
mesmo terá uma renda extra para o seu orçamento. 

Todo produtor rural sendo ele grande ou pequeno, necessita de uma Assistência Técnica 
especializada para que possa desenvolver a sua atividade agrícola, vendo a necessidade que o 
município junto ao produtor vem sofrendo por não ter essa assistência, é que se pensou na 
criação de um posto técnico dentro do município para fornecer suporte a esse produtor. 

CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E PRODUTORES RURAIS - NAAP 

Através do Núcleo, a gestão pública municipal disponibilizará uma sala na PMU ou no Anexo 
Administrativo com estrutura mínima para o funcionamento de um departamento público, cederá 
funcionários do quadro efetivo do município, além de apoio jurídico, técnico e contábil. Possibilitando 
através de convênios com órgãos técnicos competentes no apoio aos nossos agricultores. 

O Núcleo também dará assistência e acompanhamento aos projetos das associações. Será 
interligado entre as secretarias de governo, facilitando o acesso dos associados aos serviços públicos 
como saúde, educação e desenvolvimento social, para isso contará com computador, acesso à internet, 

impressora e linha telefônica, dessa forma, fortaleceremos as Associações dos Produtores Rurais e 
suas famílias, propiciando maior facilidade para a compra de insumos, máquinas agrícolas, 
equipamentos e animais para uso coletivo, bem como construir armazéns comunitários, 
agregando valor à produção através de seleção, classificação, embalagem e industrialização; e 
processar comercialização com menores riscos do que individualmente, visando a 
sustentabilidade do município. 

Fortalecer às associações é um dos objetivos que temos, pois através desse 
fortalecimento, a viabilidade de adquirir qualquer insumo agrícola é mais rápido, visto que o 
município ainda peca nesse assunto de associativismo.  



Um posto de suporte para informação aos produtores do que está acontecendo no 
município é muito útil, pois assim, eles ficarão sabendo de qualquer evento que irá acontecer no 
município na área agrícola. Quanto à oferta de sementes e mudas, será em parceria com os 
órgãos federais e estaduais, bem como, feita entre os próprios produtores, já que o município 
tem pessoas cadastradas no RENASEM que poder comercializar sementes e mudas. 

 Implantação do suporte do sistema de informação para os agricultores. Bem como ofertar 
sementes e mudas de boa qualidade para os agricultores; 

Temos que firmar parcerias com os agricultores para o programa Garantia Safra, assim 
é possível garantir indenizações em casos de perda da lavoura. Caso haja perda, o programa 
cobre ou seja, indeniza o agricultor, se o mesmo estiver em dias com o órgão responsável. 

 Apoiar as famílias para participarem do programa ATER com recursos para financiar 
projetos de estruturação produtiva por intermédio do programa de Fomento a Atividades 
Produtivas Rurais. Caso o município não tenha um posto de assistência técnica, o estado 
envia uma pessoa com capacidade para isso; 

 Apoiar e incentivar as agroindústrias para agregar mais valor aos produtos aqui 
produzidos como: a cultura do café, seringueira, cacau entre outros; 

 Buscar meios para que o nosso produto seja comercializado dentro do nosso município 
para agregar valor; 

 Apoio às mulheres do campo na iniciativa de criação e fabricação de Artesanatos, doces 
caseiros, chocolates entre outros. Com a introdução do núcleo de Artesanato e do 
Pequeno Agricultor. As mulheres dos produtores rurais do nosso município precisam de 
um incentivo para permanecer no campo, por isso, a necessidade da criação de núcleo 
de apoio à mulher do campo; 

Os pequenos produtores sofrem muito no momento da utilização de máquinas agrícolas, 
nesse caso cabe ao CMA zelar por isso. 

 Ofertar Cursos de capacitação para agricultores rurais em parceria com SENAR, SENAI, 
SEBRAE, SENAC e outros. Essa parceria é feita junto ao prédio da Gestão Pública; 

 Promover a recuperação de áreas rurais degradadas como as nascentes e matas ciliares, 
em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. Esse é mais um incentivo para o 
pequeno produtor, pois o mesmo pode preservar as nascentes que tem em sua 
propriedade e com isso ser beneficiado; 

 Criar centros de atividades agropecuárias objetivando a permanência do   trabalhador 
rural campo; 

 Fortalecer o Programa de Saneamento Rural, criando banheiros com fossas sépticas nas 
comunidades rurais nas casas onde não existem banheiros. Essas fossas sépticas podem 
ser construídas com projetos junto a CAR, também é uma necessidade para o agricultor; 

 Incentivar a criação de feiras livres com produtos da agricultura orgânica junto aos 
produtores rurais. Apoiando o sistema de cultivo orgânico para todos os produtores 
cadastrados. As feiras orgânicas existem na maiorias dos município e o nosso não é 
diferente, temos capacidade para isso, portanto, implantaremos os produtos orgânicos no 
município, fazendo o cadastramento desses produtores, visto que o município ainda 
produz pouco produto orgânico; 

 Elaborar programas de incentivos para melhorar a qualidade da produção agrícola do 
município; 

 Adotar programa de marketing, que pode ser desenvolvido para conseguir potenciais 
investidores locais e de fora, para empreendimentos no Município de Una; 

 Criação de uma Central de atendimento no prédio da Gestão Municipal para atender as 
associações comunitárias rurais; Essa central pode ser agrupada junto à Secretaria de 
Agricultura, onde terá um técnico agrícola para atender e resolver, sempre que possível 
às necessidades que forem postas pelos agricultores; 

 Executar o plano de desenvolvimento integrado e sustentável; 



 Potencializar a exportações e importação de produtos locais e regionais como: mel, 
artesanato, doces caseiros, frutas, produtos orgânicos, entre outros; 

 Criar meios para que o produtor rural tenha melhor acesso ao crédito em parceria com as 
agências bancárias como bancos cooperativos, fundo de aval, microcrédito especialmente 
para habitação, instalações produtivas, armazéns, equipamentos e insumos na área rural; 
No caso do crédito bancário, o município facilitaria a intervenção entre o banco e o 
produtor, porém, o produtor não pode estar inadimplente com qualquer agencia bancária, 
o município deverá promover meios para ajudar o produtor; 

 Facilitar o crescimento de atividades de agronegócios como fruticultura, apicultura, 
pecuária, piscicultura, entre outros. 

 
Iremos promover a expansão do agronegócio dentro do Município, apoiando não só o pequeno 
produtor, mas também pecuaristas e outros agricultores que residem no município, contanto que 
os mesmos colaborem com os impostos que lhes é devido. 

 Crescimento da agricultura familiar, com base na agroecológica. 

 Fortalecimento da agricultura orgânica dentro do convívio familiar, ou seja, produzir sem 
fazer uso de agrotóxicos; 

 Apoiar as escolas com Cursos Tecnológicos da Educação profissionalizante nas áreas 
agrícolas, com o objetivo de promover a capacitação continuada e educação formal e 
informal de produtores no meio rural com o apoio de parcerias; 

 Promover o desenvolvimento de atividades não agrícolas no meio rural com a integração 
de grupos produtivos, de base comunitária, visando a ampliação de renda para as famílias 
rurais; 

 Melhorar a mecanização e a mão de obra da atividade agrícola para serviços de 
infraestrutura de produção; 

 Promover projetos lei que determinem o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural 
(FMDR); 

 Obter recursos para adquirir tratores e veículos para beneficiar pequenos produtores 
rurais; 

 Incentivar o associativismo, criando processos de industrialização de baixo custo e 
oportunidades para a agregação de valor à produção agrícola; 

 Dar apoio a campanha de vacinação contra febre aftosa sensibilizando e orientando, em 
parceria com os setores governamentais e privados, as universidades, as cooperativas e 
os sindicatos das categorias rurais; 

 Incentivar e apoiar projetos à criação de pequenos animais como galinha caipira e de 
capoeira; 

 Incentivar o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva; 

 Adotar programas de incentivos voltados ao desenvolvimento da pesca; 

 Apoiar o Programa de Desenvolvimento da Floricultura e o Programa de Compostagem. 
Bem como adotar uma área para instalação da usina de compostagem; 

 Incentivar a Escola Agrícola nos trabalhos de desenvolvidos na área de agroecologia; 

 Favorecer abastecimento d’água para população mais carente nas zonas mais críticas; 

 Dar apoio as ações do CMDS - Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável; 

 Promover e Incentivar eventos voltados ao setor agrícola, como a Feira Agropecuária, e 
elaborar calendário de eventos da produção agrícola. 

 Apoio às mulheres do campo na iniciativa de criação e fabricação de Artesanatos, doces caseiros, 
chocolates entre outros; 

 Alertar ao Conselho Municipal de Agricultura para a redução de preços da hora no manuseio de 
máquina para os pequenos agricultores de forma que não comprometa a manutenção do 
equipamento; 

 Criação, implantação e ampliação (inclusive aos agricultores não incluídos no Pronaf) de novos 
programas de incentivos e subsídios ao pequeno agricultor; 

 Criação da Feira do Agricultor; 



 Adotar parcerias com o governo estadual e com deputados para o auxílio com os programas na 
área da Piscicultura; 

 Fortalecer a relação com instituições como o Sebrae e as universidades da região para que 
possamos atuar no âmbito municipal para a implantação de pequenas empresas (individuais ou 
cooperativadas) voltadas ao aproveitamento da produção agrícola local, conforme a vocação de 
cada comunidade; 

 

REGULARIZAÇÃO - PAA 

A gestão pública municipal, através do núcleo de apoio às associações e produtores rurais, fará o 
cadastramento e regularização dos interessados para que se tornem aptos a negociar seus produtos 
através do programa de aquisição de alimentos diretamente com escolas da rede municipal, bem como 
departamentos públicos que demandarem de alimentos, fortalecendo a agricultura de subsistência 
familiar, implementando a receita de pequenos produtores. 

AGRONEGÓCIOS 
 

Entendemos que nosso município possui um dos maiores potenciais agrícolas da região. Nesse 
sentido é necessário que seja potencializada nossa cadeia produtiva, em especial a nossa fruticultura, 
que é responsável por grande contribuição econômica municipal. O poder público tem o dever de 
promover ações efetivas que valorizem os nossos agricultores. Nesse contexto entendemos que é 
necessário consolidar culturas para a identificação da nossa característica, a exemplo do Mangostin, que 
tornou-se importante ícone da nossa terra.  

Dentro dessa ótica é imprescindível a manutenção de realizações públicas que fortaleçam e 
deem visibilidade a esse produto, mas se faz necessário também agregar ainda mais valores a essa e 
tantas outras culturas, como a graviola, a melancia, borracha, cacau, pimenta do reino, café, etc. Una 
reúne totais condições de unificar toda sua biodiversidade e se transformar num verdadeiro polo de 
desenvolvimento do agronegócio.  

Além de divulgar esses ícones, é fundamental que outros atributos sejam explorados. Em Una 
cabe a realização de uma grande feira de agronegócio, que além de dar publicidade à produção, irá atrair 
diferentes investidores que pertencem a esse ciclo econômico, a exemplo de fornecedores de serviços 
de infraestrutura e industrial. É ajudar o produtor com a visibilidade do seu produto, mas garantir o 
fortalecimento da sua comercialização. 
 

SETOR: TURISMO 
 

O nosso município possui uma biodiversidade de fauna e flora privilegiada, lindas praias, rios, 
cachoeiras e belezas naturais. Com essas características, temos um potencial imenso para ser explorado, 
contudo algumas medidas devem ser adotadas para que consigamos obter vantagem competitiva em 
relação a outras cidades. Sendo assim, o município irá buscar condições estruturantes para fortalecer o 
turismo de praia, religioso, rural, ecológico, dentre outros. 

No entanto, entendemos que é necessário concentrar esforços naquilo que mais temos de 
potencial. Nesse contexto, Una reúne condições para se tornar a Capital do Turismo de Aventura da 
Bahia, pois é o que mais se aproxima com o nosso perfil geográfico, dando condições mais viáveis para 
que isso se torne uma realidade. 

O município promoverá meios para desenvolver esportes radicais, incluindo Una no circuito 
desse segmento, como por exemplo: Rappel, Mountain Bike, Tirolesa, Rafting, Arvorismo, Moto Cross, 
Cachoeirismo, Cavalgada, Cicloturismo, Canoagem, Jet-Sky, Kitesurfe, dentre outros. 

E para que isso se torne pratica, o poder público irá buscar condições para atender as normas 
específicas da legislação turística, identificação e analise de recursos, estabelecimento de parcerias com 
as instituições do segmento turístico e iniciativa privada, envolvendo a comunidade local para a operação 
do produto. 

 Criar uma rota de Ecoturismo na cidade;   
 

SETOR: ASSISTENCIA SOCIAL 
 

O DESENVOLVIMENTO SOCIAL consiste num conjunto de fatores capazes de garantir 
melhoria das condições de vida da população, tanto do ponto de vista econômico, como no que se refere 
ao acesso a bens e serviços. A intenção é fazer uma política protetiva aos grupos sociais vulneráveis 



economicamente e socialmente, mas também garantir a inclusão dessas pessoas no mercado de 
trabalho. 
 
Na perspectiva de garantir o DESENVOLVIMENTO SOCIAL da população de UNA, pretende-se:  

 Fortalecer a política de ASSISTÊNCIA SOCIAL, melhorando e ampliando os projetos, programas, 
serviços e benefícios de caráter protetivo para a população mais pobre em situação de 
vulnerabilidade social; 

 Ampliar o acesso da população a iniciativas de geração de TRABALHO E RENDA, calcadas, 
principalmente, na estruturação de atividades de autogestão, cooperação e sustentabilidade.  

Diante do mapeamento preliminar das atuais condições do município, seguem abaixo as principais 
propostas, considerando os eixos ASSISTÊNCIA SOCIAL e TRABALHO E RENDA. 

 Garantir o pleno funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência Social 
(CREAS), ofertar atendimento especializado e continuado a famílias e indivíduos (crianças, 
adolescentes, jovens, adultos, idosos, mulheres), em situação de ameaça ou violação de direitos, 
tais como: violência física, psicológica, sexual, dentre outros; 

 Promover o acolhimento institucional à população em situação de extrema vulnerabilidade, em 
especial crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos e pessoas em situação de rua, 
tanto em unidades próprias como também através de parcerias institucionais; 

 Garantir o pleno acesso da população ao Bolsa Família e demais programas de transferência de 
renda, numa perspectiva de combate à pobreza e diminuição das desigualdades sociais;   

TRABALHO E RENDA 

 Atrair projetos de capacitação profissional para grupos sociais inscritos no Bolsa Família; 

 Promover estudo dos arranjos produtivos locais existentes; 

 Identificar experiências potenciais a serem implantadas; 

 Fomentar as experiências exitosas, na perspectiva de ampliação de metas. 

Todas as ações a serem implantadas na área de TRABALHO E RENDA devem considerar, 
prioritariamente, a diversidade do município e suas potencialidades produtivas, a exemplo de Agricultura, 
Pecuária e Turismo. 

As políticas de ASSISTÊNCIA SOCIAL e de TRABALHO E RENDA, compreendidas numa 
perspectiva de DESENVOLVIMENTO SOCIAL, devem ser operacionalizadas de forma articulada e 
complementar, fazendo-se necessário, previamente, o conhecimento e diagnóstico da realidade e a 
ampla participação social, respaldada pela atuação das famílias, comunidades urbana e rural e dos 
Conselhos consultivos e deliberativos.   

Finalmente, considerando os prováveis impactos gerados pela diminuição de arrecadação 
tributária dos municípios brasileiros, é fundamental criar e estruturar escritório de captação de recursos 
vinculado ao Gabinete do Prefeito, capaz de buscar apoio financeiro dos governos estadual e federal, 
como também de agências internacionais, com vistas à criação e manutenção de projetos essenciais ao 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL da cidade de UNA.  

 Estabelecer diretrizes para prestação de serviços sócio-assistenciais, definir padrões de qualidade 
e implementar mecanismos de controle e avaliação dos serviços das entidades parceiras da 
Prefeitura; 
 

SETOR: POLÍTICA DE GENERO E INCLUSÃO RACIAL 
 

 Identificar na cidade casos de violência contra as mulheres; 

 Realizar parcerias com o Governo do Estado para a instalação de um Núcleo de Atendimento para 
as mulheres na Delegacia Civil; 

 Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em situação de violência, 
além de ações que visem reduzir os índices de violência contra as mulheres; 

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

 Garantir a consolidação de políticas públicas que garantam a defesa dos direitos dos setores social 
e culturalmente discriminados; 



 Promover ações que valorizem a cultura negra, contribuindo com o debate sobre o enfrentamento 
à intolerância; 

 

SETOR: POLÍTICA PARA JUVENTUDE 
 

 Estimular e garantir autonomia para o Conselho Municipal de Juventude, para formular diretrizes, 
discutir prioridades e avaliar programas e ações governamentais; 

 Resgatar o Projeto Jovens do amanhã. Disponibilizar no contraturno escolar aulas de judô, jiu-
jitsu, capoeira, música, teatro etc; 

 Implantar o projeto Cultura Viva, em parceria com o governo federal, visando fortalecer as 
manifestações culturais e a produção audiovisual nas comunidades e nas escolas; 

 Implantar, em parceria com o governo federal, o projeto Reservista Cidadão, dirigido a jovens 
oriundos do serviço militar, para que exerçam papel de líderes comunitários voltados para a 
prevenção da violência; 

 Desenvolver na cidade o programa Juventude e Meio Ambiente-PNJMA, do governo federal, que 
visa à formação e o fortalecimento de lideranças ambientalistas jovens; 

 Treinar e capacitar jovens que fizeram ou estão fazendo cursos na área do Turismo para criar o 
projeto Guia Turístico Jovem, programa que irá funcionar com a mediação da Secretaria de 
Turismo e Cultura e a parceria da Secretaria de Educação, para identificar, treinar e viabilizar a 
contratação desses jovens. 

 

SETOR: MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

DIAGNÓSTICO 

O Município de Una possui uma das mais ricas biodiversidades do Brasil e do Mundo, seu território 
abriga grandes áreas de Mata Atlântica muito bem preservadas, além de abrigar diversas Unidades de 
Conservação Federais. Essas áreas de floresta desempenham papel importante para manutenção de um 
dos mais altos índices de chuvas do Brasil, que por sua vez, permite a manutenção da nossa rede 
hidrográfica. 

O Município de Una também abriga espécies da fauna e da flora nativas ameaçadas de extinção, 
além disso, possui cerca de 50 quilômetros de praias e grandes áreas de manguezais que sevem de 
berçário para inúmeras espécies marinhas. Porém, em nosso Município existem diversos problemas 
ambientais que requerem atenção do poder público e da sociedade Unense e que nos últimos anos vêm 
colocando em risco toda esta nossa riqueza natural, como por exemplo: 

 Desmatamento ilegal; 
 Ocupação de Áreas de Preservação Permanente (APP); 
 Ocupação de áreas de risco; 
 Poluição de corpos d’água; 
 Presença de lixão municipal; 
 Deficiência da rede de esgotamento sanitário; 
 Baixa quantidade de reciclagem de resíduos sólidos; 
 Exposição de catadores à doenças por falta de EPIs; 
 Poluição das praias; 

É pensando em minimizar ou resolver estes problemas e garantir o uso sustentável dos recursos 
naturais do nosso Município, que o Partido Progressista (PP), ouvindo o povo e profissionais da área, 
elaborou propostas de ações simples, mas que podem ser efetivamente implantadas através da 
participação de todos os setores da sociedade, para que possamos garantir um Meio Ambiente saudável 
para a geração atual e para as gerações futuras. 

PRINCIPAIS AÇÕES PROPOSTAS 

 Implantar no Município o Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais, instituído 
pela Lei 13.223/2015, que paga ao proprietário que tiver nascente(s) protegida(s) em sua 
propriedade; 

 Recuperação de nascentes através do reflorestamento (mutirão com parceria entre estudantes, 
proprietários, prefeitura, etc); 

 Construir, em parceria com a CEPLAC, o viveiro municipal de árvores nativas para doação de 
mudas para reflorestamento;  



 Construir e aplicar o Plano de Reflorestamento da Mata Ciliar do Rio Aliança dentro do território 
de Una nas áreas rurais, em parceria com os proprietários; 

 Articular junto a Câmara de Vereadores a adesão do Município ao Consórcio de Desenvolvimento 
Sustentável Litoral Sul, o que permitirá a extinção do lixão municipal e a construção do aterro 
sanitário, além de outras ações relacionadas ao Meio Ambiente; 

 Montar uma equipe técnica para fazer o Cadastro Ambiental Rural (CAR/CEFIR) das pequenas 
Propriedades Rurais do nosso Município; 

 Retomada da construção do Plano de Saneamento Básico da sede municipal; 

 Valorizar e fortalecer a cooperativa de catadores através de parcerias, treinamento e 
disponibilização de equipamento de proteção; 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente; 

 Reabertura da Sala Verde; 

 Implantação da Guarda Municipal Ambiental; 

 Firmar parceria para reabertura do Ecoparque de Una, visando a geração de emprego, pesquisa 
científica, Educação Ambiental e Ecoturismo; 

 Desenvolver ações de Educação Ambiental em parceria com as escolas públicas e particulares 
do Município. 

DIRETRIZES 

 Ampliar as ações efetivas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aumentando a fiscalização 
e implantação de projetos ambientais; 

 Proteger nascentes e aumentar a renda dos pequenos proprietários rurais através de adesão a 
editais públicos e programas de incentivo e pagamento por serviços ambientais; 

 Implantar no Município de Una, pela primeira vez, um grande plano de recuperação da Mata Ciliar 
do Rio Aliança, através da implantação de viveiros e em parceria com outros órgãos públicos, 
proprietários, escolas, ONGs e outros setores da sociedade; 

 Ampliar a coleta e reciclagem dos resíduos sólidos do Município através da implantação de aterro 
sanitário e fortalecimento de cooperativas de catadores; 

 Desenvolver um projeto de apoio aos pequenos produtores rurais para cadastrar os pequenos 
imóveis rurais do Município no CAR/CEFIR; 

 Ampliar a coleta e tratamento de efluentes líquidos através do aumento na rede de saneamento 
básico, diminuindo o despejo irregular de poluentes nos corpos d’água e consequentemente 
diminuindo a poluição dos mesmos; 

 Desenvolver um programa Municipal de Educação Ambiental com foco nas escolas, buscando 
sensibilizar estudantes, professores, funcionários e pais, para que possam se tornar 
multiplicadores da importância do respeito ao Meio Ambiente como forma de garantir que haja a 
disponibilidade dos recursos naturais para a atual e futuras gerações. 

METAS 

 Cadastrar e remunerar produtores rurais com nascentes protegidas; 

 Fazer o replantio de grande parte da Mata Ciliar do Rio Aliança, no território do Município de Una; 

 Destinar para aterro sanitário os resíduos sólidos gerados no Município; 

 Fazer o Cadastro Ambiental Rural (CAR/CEFIR) dos pequenos imóveis rurais situados no território 
do Município; 

 Apresentar o Plano Municipal de Saneamento Básico da sede municipal; 

 Implantar nas escolas municipais da cidade o plano de Educação Ambiental. 

DETALHAMENTO DOS PROJETOS 

Situação Atual: Atualmente A Secretaria agrega as pastas de Turismo e Meio Ambiente. 

Resultados esperados: Maior autonomia, mais foco nas atividades de defesa do Meio Ambiente, melhor 
atendimento à sociedade, mais rapidez e qualidade nas ações.  

Indicadores de Desempenho:  

- Quantidade de projetos analisados; 
- Quantidade de projetos desenvolvidos e aplicados; 
- Tempo de resposta às solicitações. 



Origem Orçamentaria: Os custos do presente projeto já estarão inclusos no valor pago ao corpo jurídico 
da prefeitura. 

IMPLANTAR NO MUNICÍPIO O PROGRAMA ESTADUAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS 
AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELA LEI 13.223/2015, QUE PAGA AO PROPRIETÁRIO QUE TIVER 
NASCENTE(S) PROTEGIDA(S) EM SUA PROPRIEDADE 

Situação Atual: Atualmente não existe no Município de Una nenhum proprietário rural sendo remunerado 
por serviços ambientais. 

Descrição: Este Projeto tem como finalidade remunera os proprietários rurais que possuam em suas 
propriedades nascentes protegidas e que estejam produzindo água de boa qualidade. 

Resultados esperados: Aumento de renda para os produtores de água, manutenção de florestas e 
nascentes, oferta de água de boa qualidade.  

Indicadores de Desempenho:  

- Quantidade de produtores remunerados; 
- Quantidade de nascentes protegidas; 

Origem Orçamentária: Os custos do presente projeto poderão ser destinados de editais públicos, 
projetos apresentados à empresas públicas (EMBASA, ANA), projetos apresentados à empresas 
privadas, institutos, ONGs, Fundo Municipal de Meio Ambiente, dentre outros, com base na Lei 
13.223/2015. 

RECUPERAÇÃO DE NASCENTES ATRAVÉS DO REFLORESTAMENTO 

Situação Atual: O Município de Una concentra um dos maiores números de corpos d’água da região. 
São diversos rios, riachos e lagoas, dentre estes destacam-se os Rios Aliança, Una, Maruim, Rio Doce e 
Ribeirão das Varas, que por sua vez são alimentados por diversas nascentes fora e dentro do território 
do Município, no entanto, nos últimos anos tem-se notado um aumento no desmatamento em toda a 
região e consequente morte de nascentes em nosso Município, o que requer um trabalho intenso de 
Educação Ambiental, Valoração dos Recursos Naturais e fiscalização. 

Descrição: Este Projeto tem como finalidade recuperar as nascentes em áreas rurais do Município de 
Una através do reflorestamento com parceria entre estudantes, proprietários, prefeitura, ONGs, e outros 
segmentos da sociedade. As mudas serão produzidas no viveiro municipal em parceria com a CEPLAC 
e distribuídas pela prefeitura. 

 Resultados esperados: Recuperar o maior número possível de nascentes, aumento 
na produção de água de boa qualidade.  

 Indicadores de Desempenho:  
- Quantidade de nascentes recuperadas. 

 Origem Orçamentária: Fundo Municipal de Meio Ambiente e Prefeitura. 

CONSTRUIR O VIVEIRO MUNICIPAL DE ÁRVORES NATIVAS PARA DOAÇÃO DE MUDAS PARA 
REFLORESTAMENTO 

Situação Atual: Atualmente não existe em Una um viveiro municipal de espécies nativas. 

Descrição: Este Projeto tem como finalidade a construção de um viveiro de espécies nativas para doação 
para recuperação de nascentes, mata ciliar dos Rios do Município e outras áreas degradadas que 
necessitem ser recompostas. As mudas poderão ser produzidas em parceria com a CEPLAC, onde já 
existe um viveiro desativado. As sementes serão coletadas diretamente da mata e a mão de obra e 
assistência técnica será prestada por técnicos da prefeitura. 

Resultados esperados: Produção e distribuição de grande número de mudas de espécies nativas da 
Mata Atlântica do Sul da Bahia.  

Indicadores de Desempenho:  

- Construção do viveiro; 
- Total de mudas produzidas; 
- Total de mudas distribuídas. 



Origem Orçamentária: Fundo Municipal de Meio Ambiente, Prefeitura. 

CONSTRUIR E APLICAR O PLANO DE REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR DO RIO ALIANÇA 
DENTRO DO TERRITÓRIO DE UNA NAS ÁREAS RURAIS, EM PARCERIA COM OS 
PROPRIETÁRIOS 

Situação Atual: Atualmente grande parte da Mata Ciliar do Rio Aliança já não existe mais, pois foi 
derrubada para dar lugar a plantação ou mesmo pasto para o gado, isso pode ser observado no trajeto a 
sede do Município e o distrito de Colônia e ainda no sentido de Lençóis Belgas. Apesar destas 
constatações, nunca foi feito um projeto para recuperar a Mata Ciliar do rio Aliança dentro do Município 
de Una. 

Descrição: Este Projeto tem como finalidade a construção de um projeto de recuperação da Mata Ciliar 
do rio Aliança, dentro do território de Una, e aplicação do mesmo através do plantio de mudas de espécies 
nativas da Mata Atlântica do Sul da Bahia. 

Resultados esperados: Construção de um Projeto de Recomposição da Mata Ciliar do Rio Aliança 
dentro do Município de Una e o plantio de mudas para recuperação de parte da mata ciliar.  

Indicadores de Desempenho:  

- Construção do Plano de Recomposição da Mata Ciliar; 
- Total, em hectares, de mata ciliar recuperada; 
- Total de mudas plantadas. 

Origem Orçamentária: Fundo Municipal de Meio Ambiente, Prefeitura. 

ARTICULAR JUNTO A CÂMARA DE VEREADORES A ADESÃO DO MUNICÍPIO AO CONSÓRCIO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LITORAL SUL 

Situação Atual: Atualmente o Município de Una encontra-se em inconformidade com a Lei 12.305/2010 
(Política Nacional de Resíduos Sólidos), a qual determina o fim dos lixões em todo o Território Nacional 
e impõe a implantação de aterros sanitários. Mesmo tendo sido prorrogado este prazo (no caso de Una, 
para o ano 2021), é necessário que Municípios menores como o nosso, participem de consórcios com 
outros Municípios para a implantação de aterro sanitário, pois a construção e manutenção destes tem 
custo elevado. Porém, para que o município possa aderir ao consórcio é necessário que a Câmara de 
Vereadores aprove esta adesão através de projeto de Lei.  Atualmente tal projeto encontra-se em análise 
na Câmara de Vereadores desde 2014. 

Descrição: Articulação junto a Câmara de Vereadores para apreciação, possíveis correções e a provação 
do Projeto de Lei para que o Município possa aderir ao Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Litoral 
Sul (CDS). 

Resultados esperados: Adesão ao Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul (CDS).  

Indicadores de Desempenho:  

- Aprovação da Lei; 
- Adesão ao Consorcio. 

Origem Orçamentária: Não se aplica. 

MONTAR UMA EQUIPE TÉCNICA PARA FAZER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR/CEFIR) 
DAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO 

Situação Atual: Atualmente no Município de Una encontram-se diversas pequenas propriedades rurais 
em inconformidade com a Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), o qual determina, dentre outras 
coisas, a obrigatoriedade do cadastramento de todas as propriedades rurais no CAR (Cadastro Ambiental 
Rural). Esta mesma Lei determina que o poder público dará suporte ao pequeno produtor para que este 
faça o cadastramento. Mesmo tendo sido adiado para Maio de 2017 o prazo final para o cadastramento, 
diversos pequenos produtores do Município de Una ainda não o fizeram, desta forma, findando o prazo 
os mesmos estarão impedidos tomar empréstimo junto a bancos públicos, financiamentos, além estarem 
irregular diante do Novo Código Florestal. Não existe no Município um corpo técnico para dar suporte ao 
pequeno produtor rural para fazer o CAR. 



Descrição: Esta proposta tem como objetivo a formação de um corpo técnico para dar suporte aos 
pequenos produtores rurais do município para fazer o CAR de suas propriedades. O corpo técnico seria 
formado por agentes públicos com aptidão. Estes agentes poderão ser treinados por técnicos do ICMBio 
e CEPLAC, diante de parceria firmada com estes órgãos. 

Resultados esperados: Cadastramento Ambiental Rural das pequenas propriedades rurais do 
Município.  

Indicadores de Desempenho:  

- Quantidade de técnicos treinados; 
- Quantidade de propriedades cadastradas. 

Origem Orçamentária: Prefeitura. 

RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO (PMS) DA SEDE 
MUNICIPAL 

Situação Atual: Com uma população de pouco mais de 22 mil habitantes (IBGE, 2010), o Município de 
Una é extremamente carente com relação a coleta e tratamento de esgoto, o que contribui para o aumento 
da poluição do solo e dos corpos d’água, além de proporcionar o surgimento de doenças. Apesar de a 
grande maioria da população do Município viver na sede, atualmente no Município só existe estação de 
tratamento de efluentes (ETE) no bairro Urbis e no distrito de Comandatuba. 

Descrição: Esta proposta tem como objetivo a retomada da construção do Plano Municipal de 
Saneamento de Una, tendo em vista que o Município foi contemplado com R$ 150.000,00 para construção 
do referido Plano através de convênio firmado com a FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) no ano de 
2010.  

Resultados esperados: Finalizar e apresentar à sociedade o Plano Municipal de Saneamento.  

Indicadores de Desempenho:  

- Finalização do PMS; 
- Apresentação do PMS. 

Origem Orçamentária: Não se aplica. 

VALORIZAR E FORTALECER A COOPERATIVA DE CATADORES ATRAVÉS DE PARCERIAS 

Situação Atual: Atualmente, no Município de Una, existe uma cooperativa de catadores e catadoras de 
material reciclável. A referida cooperativa desempenha um papel socioambiental de grande importância 
para o Município. No entanto, esta cooperativa é carente de melhor estruturação e apoio por parte do 
poder público, já que a mesma não possui local adequado para armazenamento do material separado 
para ser reciclado, os catadores e catadoras não recebem mais os Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), o que acaba expondo-os a doenças e acidentes decorrentes do trabalho de catação e separação 
deste material. 

Descrição: Esta proposta tem como objetivo a valorização e o fortalecimento da cooperativa de catadores 
e catadoras de material reciclável do Município de Una, através de cursos de capacitação, 
disponibilização de EPIs e disponibilização de um local adequado para armazenamento do material 
separado.   

Resultados esperados: Diminuir os acidentes de trabalho entre os catadores e catadoras de material 
reciclável, melhorar o ambiente de trabalho dos catadores e das catadoras, aumentar a quantidade de 
material separado para reciclagem, e assim, elevar a renda mensal dos trabalhadores.  

Indicadores de Desempenho:  

- Quantidades de catadores atendidos; 
- Quantidade de material separado para reciclagem; 
- Nível de satisfação dos catadores e das catadoras. 

Origem Orçamentária: Prefeitura, projetos submetidos a editais de entidades públicas e privadas, 
parceria com outros entes públicos, ONGs e Institutos. 



FORTALECER O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

Situação Atual: O Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente (COMDEMA) de Una atua 
de maneira consultiva e deliberativa nos processos de Licenciamento Ambiental e em outras questões 
relativas à defesa do Meio Ambiente, porém, é necessário que seus membros participem de cursos de 
capacitação, pois a Legislação Ambiental é dinâmica e está sempre sendo mudada e aperfeiçoada.  

Descrição: A presente proposta tem como objetivo o fortalecimento do COMDEMA através de cursos de 
capacitação. Estes curso poderão ser oferecidos em parceria com o SEBRAE, Governo do Estado 
(através do Programa Formar), CEPLAC, IBAMA, ICMBio, UESC, UFSB e outras empresas públicas ou 
privadas, ONGs e Institutos.   

Resultados esperados: Elevar o nível de conhecimento do COMDEMA com relação a Legislação 
Ambiental e também com relação às questões técnicas relativas à defesa do Meio Ambiente, melhoria no 
tempo e na qualidade das análises dos projetos submetidos ao COMDEMA, o que proporcionará mais 
condições para a promoção de um desenvolvimento mais sustentável para o Município.   

Indicadores de Desempenho:  

- Quantidades de cursos disponibilizados; 
- Quantidade de conselheiros capacitados; 
- Melhoria nas análises dos Projetos submetidos ao COMDEMA. 

Origem Orçamentária: Prefeitura, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Governo do Estado (através do 
Programa Formar). 

REABERTURA DA SALA VERDE 

Situação Atual: Criado no ano de 2000, a Sala Verde é um projeto coordenado pela Diretoria de 
Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (DEA/MMA). Tem como como objetivo a criação de 
espaços Socioambientais com o papel de Centro de Informações e Formação Ambiental para a sociedade 
em parceria entre o Governo Federal e Município. Atualmente o Município de Una está entre os poucos 
do Brasil que possui Sala Verde, no entanto, este espaço encontra-se desativado.  

Descrição: A presente proposta tem como objetivo a reativação da Sala Verde, onde o Governo Federal 
oferece a estrutura e equipamentos (computador, impressora, mesas, cadeiras, aparelhos multimídia) e 
o Município sede o espaço e um funcionário.   

Resultados esperados: Disponibilizar um espaço para informação, formação e pesquisas Ambientais, 
sensibilizar parte da sociedade a respeito das questões Ambientais através de palestras, cursos, material 
impresso, material em multimídia, etc.   

Indicadores de Desempenho:  

- Quantidades de visitantes; 
- Quantidade de cursos disponibilizados; 
- Quantidade de participantes dos cursos. 

Origem Orçamentária: Prefeitura, Governo Federal (através MMA), OGS e Institutos. 

IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL AMBIENTAL 

Situação Atual: A Guarda Municipal tem um papel indispensável para a proteção do patrimônio público. 
Desta maneira, se levarmos em consideração que o Meio Ambiente e seus recursos são bens coletivos, 
como destaca a Constituição Federal de 1988, a criação da Guarda Municipal Ambiental, trará maior 
proteção ao Meio Ambiente e seus recursos. Atualmente o Município de Una não possui uma Guarda 
Municipal Ambiental.  

Descrição: A presente proposta tem como objetivo a criação da Guarda Municipal Ambiental, que se 
dará através de Decreto do Poder Público Municipal.   

Resultados esperados: Maior proteção ao Meio Ambiente e seus recursos.   

Indicadores de Desempenho:  

- Aumento nas ações de fiscalização Ambiental; 



- Diminuição nas ações danosas ao Meio Ambiente. 

Origem Orçamentária: Prefeitura. 

FIRMAR PARCERIA PARA REABERTURA DO ECOPARQUE DE UNA. 

Situação Atual: Atualmente o Ecoparque de Una pertence à empresa Cidadelle e encontrasse fechado 
à visitação do público.  

Descrição: A presente proposta tem como objetivo articular junto aos proprietários a reabertura do 
Ecoparque de Una. Esta articulação se dará através de parceria onde o Município pode dar incentivos 
fiscais e melhorar o acesso ao Ecoparque através da recuperação e manutenção das estradas. 

Resultados esperados: Geração de emprego e renda, aumento na arrecadação, desenvolvimento de 
pesquisa científica, Educação Ambiental e Ecoturismo.  

Indicadores de Desempenho:  

- Quantidades de visitantes; 
- Incremento na arrecadação de impostos; 
- Geração de emprego e renda; 
- Geração de trabalhos científicos; 
- Divulgação do Município. 

Origem Orçamentária: Prefeitura, Cidadelle. 

AUMENTAR AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PARCERIA COM AS ESCOLAS 
PÚBLICAS E PARTICULARES DO MUNICÍPIO 

Situação Atual: O Município de Una possui dezenas de escolas Municipais, uma Estadual e duas 
particulares. Estas escolas estão espalhadas na zona rural e nas zonas urbanas do município e onde já 
existe alguns projetos de Educação Ambiental sendo desenvolvidos.  

Descrição: A presente proposta tem como objetivo aumentar as ações de Educação Ambiental nas 
escolas localizadas no Município, de maneira a atingir o maior número possível de alunos nas diversas 
fases de aprendizado e em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 

Resultados esperados: Sensibilizar os educandos quanto importância e o respeito ao Meio Ambiente.  

Indicadores de Desempenho:  

- Qualidade das ações desempenhadas; 
- Quantidades de escolas atendidas; 
- Quantidade de educandos atendidos; 

Origem Orçamentária: Prefeitura, Secretaria de Educação, Editais Públicos de fomento à Educação 
Ambiental. 

 


