
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 

COLIGAÇÃO: Portalegre no caminho certo.  

CANDIDATOS: Manoel de Freitas Neto (NETO DA EMATER) – PP 11 

Prefeito 

Ecimar Pereira Carlos– PMDB -15 

Vice Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

PLANO DE GOVERNO 

 COLIGAÇÃO: Portalegre no caminho certo  

Agosto /2016 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO AOS E AS PORTALEGRENSES 

 

 

Com a certeza de que muito fizemos e muito ainda temos a fazer, dando 

continuidade a uma gestão exitosa em termos de dotar o Munícipio de Portalegre de 

condições para enfrentar o presente  e o futuro com planejamento e condições básicas 

para bom funcionamento da estrutura administrativa e oferta de qualidade de  politicas 

públicas e sociais tais como saúde, educação, assistência social, além da geração de 

emprego e renda,  da agricultura, do turismo e da  cultura, apresentamos aos 

portalegrenses o   nosso plano de  governo, o Plano de Governo da coligação 

denominada de Portalegre no caminho certo, constituída pelo Partido Progressista (PP 

- 11), Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB- 15) e Pelo  

Partido/Solidariedade (SD- 77), aqui representada por nossos nomes, Manoel de 

Freitas Neto (PP – 11) e Ecimar Pereira Carlos (PMDB – 15), candidatos a prefeito e 

a vice-prefeito respectivamente. 

  Este plano de governo dar continuidade ao trabalho objetivo e gerador de 

resultados positivos para Portalegre, que marcou a nossa gestão e a coligação 

Portalegre cada vez melhor e que a olhos vistos possibilitou crescimento qualitativo na 

melhoria das condições de vida de nossa população. Continuamos firmes com a nossa 

proposta administrativa para o município, pautada na intenção de promover o 

desenvolvimento sustentável,  buscando a geração de emprego e renda, o crescimento 

da agroindústria  como fonte de recursos e aproveitamento da  produção local, ação que 

vislumbramos como o caminho  que possibilita tanto o  crescimento econômico  e  a 

independência financeira como ao desenvolvimento social e humano do munícipio e o 

consequente bem estar  dos portalegrenses que  aqui vivem. 

Registramos também nosso compromisso em ampliar o desenvolvimento do 

turismo, em Portalegre, a partir da sua vocação e exploração das belezas naturais, 

também creditamos, a essa ação, um caminho relevante para a melhoria na qualidade de 
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vida da população, a partir do leque de oportunidades de produtos e serviços da 

indústria do turismo, tanto na área urbana como rural. 

Nessa perspectiva paralelamente, reafirmamos o compromisso de em nossa 

administração consolidarmos as condições materiais que proporcionem os serviços 

necessários à população residente e visitante, como saneamento básico, pavimentação, 

estrutura de entretenimento e lazer, preservação ambiental, ampliação dos serviços de 

atenção à saúde e moradia. 

Tais proposições passam pela visão de que a política é a ciência do servir, com 

zelo, ao interesse coletivo, proporcionando  a  igualdade de serviços para a população 

como um todo,  dentro do processo democrático que qualifica  e dignifica cidadãos e 

cidadãs, a partir da defesa e implementação de políticas públicas no âmbito municipal 

que  atendam   com igualdade e equidade mulheres, homens, idosos, jovens e crianças, 

dentro da respeitabilidade à legislação brasileira e em especial a nossa  Constituição 

Federal. Passa também pela avaliação da gestão 2013 a 2016 que teve executado a 

maior parte do proposto em nosso plano de governo fazendo-nos como cidadãos e 

munícipes avançarmos em termos de melhoria da qualidade de vida e de ações 

organizadas da Administração em prol do desenvolvimento local. 

Assim apresentamos a todos e a cada um dos cidadãos e cidadãs portalegrenses 

esta carta compromisso, este plano de governo, que como o anterior será acompanhado 

e avaliado pela equipe de gestão, pelo Poder Legislativo e por toda a população na 

busca de consolidar uma gestão democrática e participativa pautada no respeito e 

compromisso de, a cada dia, colocar Portalegre no caminho certo. 

Esperamos contar com o apoio e a colaboração de todos e todas em nossa tarefa 

coletiva de dar continuidade ao processo de desenvolvimento local já desencadeado e a 

gestão exitosa vivenciada de construir uma Portalegre cada vez melhor para avançarmos 

cada vez mais com Portalegre no caminho certo. 

 

Portalegre/RN, agosto de 2016. 

 

Manoel de Freitas Neto – Candidato a Prefeito 

Ecimar Pereira Carlos – Candidato a Vice-Prefeito. 

, 
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INTRODUÇÃO 

 

A Coligação “Portalegre no caminho certo” constituída pelo Partido 

Progressista (PP - 11), Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB - 15) e 

pelo Partido/Solidariedade (SD – 77) apresenta o  seguinte Plano de Governo nas  

eleições municipais de 2016 para o munícipio de  Portalegre/RN. Este Plano se constitui 

na carta de intenções que pautará a nossa gestão 2017- 2020 e expressa a visão que 

temos do nosso município, além de indicar compromissos e ações de uma gestão 

voltada para o desenvolvimento econômico, social e humano de nosso munícipio e a 

consequente melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e cidadãs portalegrenses.  

Resultado de um diagnóstico social, econômico, cultural e político do município, 

da avaliação de nossa gestão 2013-2016 e de consulta a população em diversas reuniões 

durante a gestão, além de recente consulta aos segmentos operacionalizadores de 

politicas públicas em nosso município, reforça o compromisso precípuo com o 

planejamento e a indicação de ações que visem contribuir com o desenvolvimento local 

em suas dimensões social, econômica e humana que se materializam em melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos e cidadãs dos diversos estratos sociais de nossa 

população residente. 

Ressalta-se que este Plano prioriza o planejamento como instrumento de gestão, 

seguidos de mecanismos de monitoramento e avaliação constantes, controle social, 

socialização de informações públicas, articulados pela convivência construtiva e criativa 

com os demais poderes no âmbito municipal e as representações da sociedade local, 

como associações, sindicatos,  agrupamentos religiosos, dentre outros. 

Nessa perspectiva reafirmamos que o Programa de Governo ora apresentado não 

se constitui apenas num parâmetro para nossa futura gestão, mas também num convite 

ao engajamento de todos e todas que acreditam e desejam um município ainda melhor, 

um município pautado no futuro, uma “Portalegre no caminho certo”. 
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1. PORTALEGRE, NOSSO MUNICÍPIO 

   

  Marcado por particularidades históricas, culturais e naturais, com uma população 

que tem como um dos traços mais marcantes a significativa presença negra, 

singularizando o processo de miscigenação e ocupação de seu solo, que tem ainda no 

branco colonizador e no índio dizimado seus atores principais, Portalegre constitui-se 

num dos primeiros municípios formado durante o processo de colonização do Brasil, 

demonstrando sua relevância na historiografia potiguar e brasileira.  

Segundo o Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) o município de Portalegre possui população de 7.320 habitantes, 

sendo com população estimada em 2015 de 7.811 habitantes distribuídos em uma área 

territorial de 110,054 km², com uma densidade demográfica (2010)  de 66,51 habitantes 

por km² e com índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 0,612 

(IBGE/CIDADES, 2016). Essa população, em termos de gênero, é formada por 51% de 

mulheres e 49% de homens. No que se refere a raça e etnia 58,9% se declaram negros e 

pardos, 39,8% brancos e 1,3% amarelos. Em relação a geração, tomando como 

referencia o Censo 2010 temos uma população de 1.006 idosos, 1.142 crianças com até  

nove anos  e 1.307 habitantes com idade entre 10 e 19 anos. 

O Censo do IBGE (2010) demonstra ainda que a população atual que reside no 

município 52,5% moram na zona urbana e 47,5% residem na zona rural. Nesse sentido, 

percebe-se que a população encontra-se praticamente dividida entre a zona urbana e 

rural, uma vez que o município possui uma vasta área rural, com vários sítios e 

comunidades, fazendo com que a população não esteja concentrada na zona urbana, o 

que aponta para um município com características rurais predominantes.  

De acordo com o panorama municipal da Secretaria de Avaliação e Gestão de 

Informação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS/SAGI, 

2015) a economia de Portalegre tem como principal base o setor de Serviços, com 

participação de 75,1% no Produto Interno Bruto do município no ano de 2009, seguido 

pela agricultura com 10,3%, indústria com 9,2% e os impostos 5,4% de participação. 

No que refere-se à educação, segundo dados do IBGE referente ao ano de 2012 

(IBGE/CIDADES, 2015) o referido município conta com 8 escolas de educação infantil, 

7 escolas de ensino fundamental (municipal) e 1 escola de ensino médio (Estadual) . 

Essas unidades de educação encontram-se divididas em escolas públicas estaduais e 

municipais, e 1 (uma) escolas privadas.  
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Assim, identifica-se que as escolas de educação infantil e ensino fundamental 

são predominantemente da rede pública municipal. Já no que diz respeito as escolas de 

ensino médio esse destaca que o município só possui uma unidade escolar desse nível, 

sendo essa da rede de escolas públicas estaduais. O IBGE Cidades (2015) destaca ainda 

o número de matriculas nas referidas unidades de ensino no ano de 2015, sendo esse de 

240 no ensino pré-escolar, 987 no ensino fundamental e 212 no ensino médio. Assim, 

cerca de 1.439 habitantes estão inseridos em algum nível da política de educação no 

âmbito do município. 

Na área da assistência social, segundo a Política Nacional de Assistência Social - 

PNAS/2004, Portalegre enquadra-se como município de pequeno porte I , 

contemplando apenas os equipamentos da rede socioassistencial de proteção social 

básica, uma vez que por se tratar de um município com reduzido número de habitantes 

as demandas potenciais de serviços de maior complexidade não justificam a 

implantação de um equipamento da assistência social especial, e nesse sentido o 

município tende a direcionar tais demandas a um município de maior porte ou a um 

equipamento especializado da região (PNAS, 2004). 

No que refere-se à rede socioassistencial de proteção social básica, de acordo 

com o Relatório do Sistema Único da Assistência Social (MDS/SAGI, 2015), o 

município conta atualmente com 2 Centros de Referência da Assistência Social 

(CRAS), com capacidade de atendimento de até 500 famílias referenciadas por ano cada 

um (NOB-SUAS, 2004). Assim o principal equipamento de efetivação da Política de 

Assistência Social no município é o CRAS, equipamento social público inserido na 

proteção social básica que visa atender a população que encontra-se em situação de 

risco e vulnerabilidade social, desenvolvendo ações preventivas, protetivas e proativas, 

através do fortalecimento dos seus  vínculos familiares e comunitários (PNAS, 2004).  

Segundo dados do Senso SUAS (MDS/SAGI, 2015) os CRAS foram 

implantados em Portalegre no ano de 2008, completando no ano de 2016 oito anos de 

funcionamento. Dados da SAGI apontam que nesse período, o município realizou cerca 

de 2.268 cadastros de famílias no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), 

sento que desse total 1.776 famílias possuem renda per capita familiar de até ½ salário 

mínimo. Esses dados denotam que embora o município apresente um crescimento 

populacional e econômico ao longo dos anos, parte da população que reside no mesmo 

encontra-se em situação de risco e vulnerabilidade social, como expressa mais um dado 

obtido na base de relatórios sociais do MDS/SAGI (2015), no qual demonstra que cerca 
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de 1.641 residentes do município, aproximadamente 22,4% da população total encontra-

se em situação de extrema pobreza, sendo ainda desse percentual de extrema pobreza 

32,5% da população da área rural e 13,3% na população residente na área urbana. 

Assim, percebe-se que a população em termos percentuais mais afetada com os índices 

de extrema pobreza residem na zona rural do município de Portalegre. Regista-se que em 

Portalegre 1.079 são beneficiárias do Programa Bolsa Família. 

Nesse sentido, compreende-se a importância que a Política de Assistência 

Social, viabilizada no município por meio dos equipamentos de proteção social básica, 

exerce frente à garantia dos direitos dos usuários, possibilitando a redução das situações 

de vulnerabilidade e riscos sociais e permitindo o desenvolvimento das potencialidades 

dos mesmos. Assim, os equipamentos CRAS constituem no município de Portalegre a 

principal ferramenta dos usuários para o acesso aos serviços socioassistênciais, 

programas, projetos e benefícios da Política de Assistência Social. 

No tocante as políticas públicas municipais, considerando assistência à saúde, 

Portalegre dispõe de nove unidades de saúde com atendimento na atenção primária, 

além do atendimento odontológico e laboratorial. Em termos de leitos hospitalares 

municipais, tem-se 31 leitos ofertados pela Associação de Proteção a Maternidade e a 

Infância (APAMI) instituição não governamental filantrópica conveniados com o 

Sistema Único de Saúde.  

 As organizações sociais existentes no município apontam uma intervenção 

constante na luta pela melhoria da qualidade de vida, com experiências significativas no 

beneficiamento de castanha e da fruticultura com a existência de mini fábricas de suco, 

polpas, doces e amêndoas as quais produzem especialmente para demanda interna, a 

merenda escolar, através do Programa Compra Direta e, também são comercializados 

para outros Estados da Federação, sobretudo o suco integral de caju. 

Do ponto de vista econômico registra-se que o município tem na cajucultura sua 

principal atividade econômica apesar de sua fragilização dado os contínuos anos de 

seca. O poder público municipal tem nas transferências federais e em especial no Fundo 

de Participação do Município a principal fonte orçamentária, somada frágil arrecadação 

tributária. Estes recursos são destinados a oferta de políticas pública, infraestrutura e 

serviços no âmbito municipal. 

Nestes termos compreendemos a problemática da realidade local, seus limites e 

fragilidades, bem como os desafios de uma gestão cuja resolutividade de todos os 

problemas e demandas parecem limitados, apontando para as múltiplas possibilidades de 
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articulação com os poderes da União, do estado federado do Rio Grande do Norte e de 

outros municípios da mesorregião oeste potiguar, na busca de soluções de problemas e 

demandas, o que exige compromisso político, competência  técnica e apoio da 

população. 

Portanto o desenvolvimento social, econômico e humano deve ser o horizonte 

de gestão, onde se busque eficiência e eficácia na oferta dos serviços, mas também 

compromisso de gestores e população com o objetivo de colocar Portalegre no 

caminho certo e cada vez melhor, garantidas condições para as gerações futuras 

usufruírem dos acertos de nosso tempo. 

Nesta direção, cabe-nos registrar que nos 4 anos de operacionalização do Plano 

de Governo intitulado Portalegre cada vez melhor apresentando às eleições municipais 

de 2012, a maior parte do planejado para gestão 2013-2016 foi materializado merecendo 

destaque as seguintes ações e obras estruturantes possibilitadas dado ao equilíbrio fiscal 

do munícipio e as parcerias consolidadas: 

1. O projeto de criação estruturação da Área de Conservação Ambiental Mata 

da Bica de e Portalegre; 

2. A Ampliação e reforma da Casa de Câmara e Cadeia que comporta um 

auditório, uma pinacoteca, o museu e biblioteca municipal;  

3. A reativação da Biblioteca Municipal; 

4.  A elaboração e aprovação do Plano Municipal de Educação 2015 a 2025;  

5. As reformas e ampliações com recursos próprios de todas as escolas 

municipais; 

6. A melhoria no transporte escolar com a oferta de ônibus para translado de 

estudantes da zona rural para as escolas na zona urbana, bem como para o munícipio 

vizinho de Pau dos Ferros, com destaque que dos 7 (sete) ônibus existentes 4 (quatro) 

foram adquiridos nessa gestão; 

7. A oferta aos estudantes de merenda escolar de qualidade em todas as escolas 

com acompanhamento de nutricionista e preparadas por merendeiras capacitadas; 

8. O estabelecimento de convênios e parceiras com a Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN) e a Universidade Federal Rural do Semiárido 

(UFERSA), nas áreas de educação, educação inclusiva, assistência social, saúde, meio 

ambiente e geração de renda; 

9. Apoio e incentivo ao esporte com inauguração de quadras de esportes em 

diversas localidades do munícipio e início das obras do Estádio Municipal; 



11 

 

10. As reformas e ampliações em várias comunidades rurais, das Unidades 

Básicas de Saúde e reforma do Centro de Saúde da zona urbana; 

11. Estruturação e funcionamento da Farmácia Básica com a distribuição à 

população de medicamentos; 

12. Melhoria e ampliação dos serviços e programas de assistência social, com a 

estruturação de grupos de convivência (mulheres, gestantes, idosos, crianças e jovens) e 

em especial a implantação do Programa de Acolhimento Familiar - AFAM; 

13. Criação no munícipio da Casa dos Conselhos para abrigar e atender aos 

conselhos municipais de politicas públicas bem como ao Conselho Tutelar da Criança e 

do Adolescente; 

14. A valorização do servidor municipal com o pagamento em dia e a 

instituição de Regime de Previdência Própria e a oferta de capacitação continuada em 

diversas as áreas de politicas públicas. 

15. Apoio à população da zona rural em especial com a aquisição e maquinas 

para melhoria dos acessos as comunidades e aração e gradagem do solo para os 

agricultores. 

16. Criação do Centro Administrativo Municipal dotado de garagem, auditório 

e diversas salas para acolhimento de todas as secretarias do município. 

Estes pontos apontam para o quanto já foi feito e o muito que ainda há a fazer, 

bem como, para quanto é significativo conhecermos o nosso lugar, atualizarmos dados e 

informações sobre as comunidades e a população e numa ação interativa do poder 

público cidadãos e cidadãs realizarmos uma gestão voltada para uma Portalegre do 

futuro, desenvolvida e com uma população com melhor qualidade de vida. Nestes 

termos é importante ressaltarmos que se matem atuais, dentre outros, os seguintes temas 

estruturantes, já apontados no Plano de Gestão anterior e que necessitam ser discutidos e 

aprofundados amplamente, bem como materializados em ações do poder público e da 

população e do nosso município quais sejam: 

a) O Fato de Portalegre ser um ambiente propício e ter uma vocação para o 

turismo em suas modalidades de ecoturismo e turismo rural; 

b) A necessidade de dotar Portalegre de Infraestrutura e de condições para 

atendimento pleno á saúde da população local; 

c) A necessidade da formação dos cidadãos do futuro (crianças e jovens na 

educação básica, fundamental, tecnológica e universitária); 
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d) A valorização da população e cultura negra com o reconhecimento e 

afirmação das comunidades quilombolas. 

e) A geração de emprego e renda como condição para fixação da população no 

município. 

f) O associativismo como ferramenta para a produção, melhoria da qualidade de 

vida e afirmação de cidadania. 

g) A geração de perspectivas de vida para a juventude, livrando-a dos caminhos 

do álcool e das drogas que vitimam adolescentes e jovens. 

h) A materialização de espaços de inclusão, com políticas que afirme o respeito 

à dignidade humana e o reconhecimento de direitos de geração, gênero, raça/etnia 

deficiente e homoafetivos. 

Enfrentar esses temas e aspectos passa por reconhecermos ainda, os limites e 

fragilidades do município em termos de recursos econômicos, financeiros e humanos, 

para atender as demandas da complexa problemática local, ao mesmo tempo em que 

afirmamos o papel do poder público de indutor do desenvolvimento, apontando assim a 

necessidade de articulação com as demais esferas do Estado em termos de 

estabelecimento de parceiras e projetos de captação de recursos, capazes de atender as 

ações prioritárias que materializem nosso compromisso com a população, com a 

melhoria da qualidade de vida, com o desenvolvimento local, ancorados nos princípios  

democráticos de justiça social e no compromisso em combater as profundas 

desigualdades expressas em âmbito municipal. 

Assim, a construção de uma Portalegre cada vez melhor e no caminho certo, 

implica na avaliação processual e atualização do presente Plano de Governo de gestão 

com a participação da população e abertura dos gestores municipais a experiência 

democrática, republicana e participativa. 

No cenário construído a ser atualizado, levando em conta as considerações e 

ponderações até aqui apresentadas seguem as propostas de ações/intervenções 

preliminares para uma nova gestão e tempo em Portalegre/RN. 

Este panorama aponta para os desafios de uma gestão voltada para a melhoria da 

qualidade de vida, pois o poder público municipal é, sem dúvidas, o principal canal de 

atendimento as demandas locais e o principal indutor do desenvolvimento. 
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2. PRINCÍPIOS DE GESTÃO 

O Plano de Governo, para o quadriênio 2017-2020, ora proposto se fundamenta 

numa concepção democrática e republicana de gestão, em sintonia com as demandas 

apresentadas pela população e suas organizações sociais e comunitárias e tem como 

princípios: 

 

a) Desenvolvimento local comprometido com a melhoria da qualidade de vida, 

expressa na geração de emprego e renda, compromisso com o meio ambiente e 

promoção da igualdade social. 

 

b) Gestão ética, democrática e eficiente, expressa na publicização de ações e recursos, 

participação da população através das organizações sociais e comunitárias e 

atendimento as demandas com qualidade e agilidade. 

 

c) Afirmação e garantia de direitos, respeitando as diversidades de gênero, geração, 

raça/etnia, deficiências e homoafetivos. 

 

 

3. OBJETIVOS DA GESTÃO 

 

 Ancorados em nossos princípios apresentados, são objetivos da gestão: 

 

1. Promover a melhoria da qualidade de vida da população residente tendo em vista a 

redução das desigualdades sociais no âmbito urbano e rural; 

2. Construir uma Portalegre mais feliz, ancorada na noção de felicidade, como medida 

de desenvolvimento, já utilizada pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD/ONU).  

3. Ofertar e garantir políticas públicas municipais que afirmem direitos e contribuam 

com o protagonismo da população local no exercício da cidadania. 

4. Estabelecer convênios, parceiras público/privada, consórcios com a União, Estado 

federado, Municípios, Universidades e Institutos Federais, Organizações Não 

Governamentais, organismos nacionais e internacionais que permitam captar 

recursos, ofertar políticas sociais, ações e serviços de qualidade à população em 
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saúde, saneamento, educação, assistência social, moradia, desenvolvimento 

turístico, agrícola, cultural, econômico e preservação ambiental, bem como a 

capacitação dos servidores públicos municipal. 

5. Implantar e dinamizar meios de comunicação, que viabilizem a publicização de 

ações desenvolvidas, recursos captados/aplicados e o controle social sobre a gestão. 

 

 

4. EIXOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS OU LINHAS DE AÇÃO. 

 

A partir do diagnóstico construído e a ser atualizado em processo continuo de 

acompanhamento e monitoramento de fatos e ações, levando em conta ainda as 

considerações e ponderações até aqui apresentadas apresentamos a seguir propostas de 

ações/intervenções para a gestão 2017-2020 da coligação Portalegre no caminho certo. 

 

4.1. Desenvolvimento social e humano 

 

Compreendemos o desenvolvimento para além do econômico, como melhoria e 

enriquecimento da vida humana, com a criação de condições para que os cidadãos e 

cidadãs de nosso município possa melhor definir escolhas de melhores formas de ser e 

viver. Nesse sentido possa exercer a sua condição de agente de mudanças e que para 

tanto as políticas públicas ofertadas pelo poder público local tem um papel significativo 

nesse processo. 

Queremos uma Portalegre onde o poder público municipal com parcerias 

diversas possa realizar o seu papel de indutor do desenvolvimento econômico social e 

humano. 

O desenvolvimento econômico expresso na geração de emprego e renda, o 

desenvolvimento social por instituições eficientes capazes de atender prontamente as 

demandas locais a partir da captação dos desejos da população e da realização de 

intervenções através das políticas públicas, em especial as sociais e o desenvolvimento 

humano a garantia das condições básicas fundamentais para superação das situações de 

risco e vulnerabilidades sociais e garantia do direito de exercício da cidadania. As 

políticas detalhadas a seguir são balizadores da operacionalização dessa noção de 

desenvolvimento e nossos compromissos com o presente e com o futuro de nossa 

Portalegre. 
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4.1.1 Políticas de educação 

 

• Elevar a qualidade de ensino em todos os níveis e modalidades assistidas pelo 

município;  

• Ofertar reforço escolar para atender estudantes que apresentem déficit de 

aprendizagem e acompanhamento no nível cursado;  

• Ampliar, manter e melhorar os equipamentos e estrutura física das escolas na zona 

rural e urbana; 

• Equipar e dinamizar o funcionamento da Casa de Câmara e Cadeia como 

aglomerado de equipamentos estruturantes para a história, educação e cultura do 

munícipio, nesta direção equipar a biblioteca municipal, estruturar o arquivo e 

museu municipal, realizar eventos culturais e manter calendário de uso contínuo 

da pinacoteca municipal.  

• Garantir a população, de forma ordenada e em diferentes níveis de aprendizagem, 

o acesso a democratização da informação, através do processo de inclusão digital. 

• Monitorar e avaliar o sistema público de educação no munícipio visando melhora-

lo e contribuir com a plena alfabetização e acesso a educação formal dos 

portalegrenses.  

• Oferecer vagas nas escolas municipais, concomitante com a necessidade do 

quadro discente diagnosticado, seja para o ensino básico e/ou educação de jovens 

e adultos; 

• Garantir merenda escolar permanente e de qualidade, priorizando uma 

alimentação saudável a partir do consumo de produtos oriundos da agricultura 

familiar local e o acompanhamento efetivo do nutricionista; 

• Garantir um quadro docente quantificado e qualificado dentro dos critérios 

preconizados pelo Ministério da Educação; 

• Estruturar um quadro técnico devidamente capacitado, na área de gestão e apoio 

pedagógico, para atuar na Secretaria Municipal de Educação; 

• Buscar condições objetivas para reconhecimento do Plano de Cargo e Carreira do 

Magistério e compromisso de manutenção de um canal de diálogo entre a Equipe 

Gestora, representantes legais da categoria, envolvendo também a comunidade 

escolar; 
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• Empreender esforços para construção de uma escola de ensino fundamental de 

acordo com o que preconiza o Ministério da Educação; 

• Empreender esforços para oferta em nível municipal de ensino técnico 

profissionalizante; 

• Empreender esforços juntos as universidades públicas UERN e UFERSA para 

oferta de cursos em nível superior seja na modalidade presencial ou Ensino à 

Distancia (EaD); 

• Ampliar a oferta de transporte escolar de qualidade para os estudantes da zona 

rural e urbana, buscando constantemente parcerias a nível federal e estadual para 

melhoria do transporte estudantil; 

• Manter oferta de material didático e fardamento escolar para os estudantes da rede 

básica de ensino municipal;  

• Possibilitar a capacitação continuada dos trabalhadores da educação em âmbito 

municipal; 

• Garantir o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento 

educacional especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as) com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a 

transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica; 

• Garantir a oferta de matricula de crianças de 0 a 2 anos de idade nas creches da 

rede municipal; 

• Manter a oferta de bolsas de estágio em nível médio, técnico e superior; 

• Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas 

escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de 

desenvolvimento esportivo municipal; 

• Apoiar a alfabetização de crianças do campo e quilombolas, com a produção de 

materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de acompanhamento 

que considerem a identidade cultural; 

• Garantir, no âmbito municipal a reformulação do Plano de Carreira para os  

profissionais do magistério da rede pública da educação básica, observados os 

critérios estabelecidos na Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação 

gradual do seu cumprimento. 
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4.1.2 Políticas de saúde 

 

• Fortalecer o Sistema Único de Saúde em âmbito municipal e regional com 

estabelecimento de parcerias intermunicipais, com estratégias que possibilitem a 

prestação dos serviços nos diversos níveis de atenção a saúde;  

• Manter, melhorar e ampliar a estrutura e as condições de funcionamento dos 

equipamentos da rede pública municipal de saúde (unidades de saúde) já 

existentes; 

• Intensificar parcerias e/ou convênios com a União, estado federado do Rio Grande 

do Norte, iniciativa privada que viabilize serviço de atendimento hospitalar de 

média e alta complexidade aos portalegrenses; 

•  Instituir uma política de acolhimento eficiente aos usuários do serviço de saúde; 

• Ofertar cursos e treinamentos que possibilitem a   melhoria na qualificação dos 

recursos humanos lotados no serviço de saúde;  

• Empreender esforços para oferecer serviço de atenção básica, em horário 

ininterrupto e durante todos os dias da semana; ofertando os serviços noturnos e 

de finais de semana, funcionando em regime de plantão; 

• Empreender esforços para renovação da frota de veículos específicos para o 

serviço de saúde, primando a qualidade do transporte, segurança e humanização 

no atendimento aos usuários; 

• Dotar os agentes comunitários de saúde de equipamentos que permitam o registro 

de dados coletados, de forma que as informações sejam simultaneamente 

registradas na Unidade de Saúde, armazenadas devidamente inclusive em   

prontuário eletrônico do usuário atendido; 

• Instituir o código municipal de vigilância sanitária, como promoção da política de 

prevenção de doenças e controle da qualidade de produtos e serviços; 

• Empreender esforços no sentido de garantir as equipes de saúde da família, 

existentes, com todos os profissionais preconizados, ofertando assim a cobertura 

integral do atendimento; 

• Empreender esforços na busca da ampliação de recursos que viabilizem a compra 

de serviços especializados, nos diversos níveis de complexidade;  

• Abrir o canal de discussão da gestão e servidores, sobre a viabilidade de criação 

do Plano da Cargos, Carreiras e Salários dos servidores da saúde municipal; 
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• Viabilizar a execução de campanhas educativas permanentes, para toda a 

comunidade, sobre   ações preventivas de saúde; 

•   Viabilizar meios para informatizar à farmácia básica municipal, de forma a 

garantir eficiência e eficácia no serviço ofertado seja no controle de recebimento, 

prazo de validade, dispensação adequada, e distribuição dos itens ofertados;  

•  Instituir identificação dos setores  de atendimento, dos postos e unidades de 

saúde, com o uso de linguagem e sinais adequados que atendam, inclusive as 

pessoas não alfabetizadas; 

• Instituir uma política municipal que viabilize a atuação dos agentes de endemias 

na área rural do município, tendo como prerrogativa, o percentual de 48% de 

moradores na respectiva área, que necessitam do serviço desses agentes; 

•  Fortalecer campanhas de prevenção a saúde do escolar, junto a rede municipal de 

educação, no sentido de identificar junto aos estudantes possíveis deficiências sejam 

elas de visão, audição, fala, cognitiva, como também patologias crônicas; 

 

4.1.3 Políticas de assistência social 

 

• Consolidar a nível municipal o Sistema Único de Assistência Social em 

consonância Política Nacional de Assistência Social. 

• Desencadear esforços junto a União para captação de recursos para a construção 

de um Centro de Convivência para pessoas da terceira idade; 

• Ampliar os Centros de Referência da Assistência Social, nas áreas urbana e 

rural, com a criação de infraestrutura material e profissional para realização de 

atividades que fortaleçam vínculos sociais e comunitários de crianças, 

adolescentes, mulheres, idosos, deficientes, com a atenção particular para 

ambientes de convivência, lazer, capacitação e orientações sociais.  

• Desencadear esforços para criar e consolidar parcerias intermunicipais para a 

intervenção e atendimento na área de proteção social especial (Alta e Média 

Complexidade) 

• Buscar recursos e parceiras com a União, Estado do Rio Grande do Norte, 

Organizações Não Governamentais, Empresas e organismos internacionais para 

manutenção e expansão de Política Municipal de Assistência Social em 

consonância com a Política Nacional de Assistência Social, priorizando a 
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construção de um diagnóstico municipal das situações de risco e vulnerabilidade 

social da população possível usuária da assistência social. 

• Possibilitar a capacitação continuada dos trabalhadores da assistência social em 

âmbito municipal. 

 

4.1.4 Políticas de cultura 

 

• Realizar um diagnóstico do patrimônio material (artefatos, fachadas, pinturas 

etc.) e imaterial (danças, canções, poemas, gastronomia etc.) do município. 

Implantar núcleos nas escolas e comunidades, para levantamento das 

manifestações típicas da região relacionadas às artes: danças e artes cênicas; 

culinária local; artesanato; poesia/literatura; música; lendas e folclore em geral, 

associados ao cadastramento dos artistas; artesãos; culinaristas, etc. e suas obras e 

necessidades específicas; 

• Criar e publicar a Agenda Cultural Anual do Município de Portalegre; 

• Desencadear esforços para criação de espaços de cultura e lazer para realização 

de festividades e reuniões nas comunidades rurais que ainda não dispõem.  

• Empreender esforços para a criação do Museu da Farinha na comunidade rural, 

denominada Encruzilhada, onde já existe uma Casa de Farinha pertencente ao 

poder público municipal; 

• Incentivar junto as comunidades e escolas a criação de grupos de teatro, dança e 

de expressão cultural diversas; 

• Reestruturar e dispor, dentro da agenda cultural do município, a Caju Agrofest 

(Feira de Cultura, Turismo e Negócios, já realizada nos anos 2001/2002, além do 

festival gastronômico municipal), bem como Criar a Feira Literária do 

Município;  

• Consolidar a atuação do Núcleo de Pesquisa Histórica;  

• Induzir através das secretarias municipais a realização de oficinas, palestras, 

seminários e mostras com o objetivo de aprofundar a relação da comunidade com 

sua cultura; 

• Participar de editais públicos estaduais e federais que visem apoiar 

financeiramente o resgate de grupos e manifestações culturais em extinção e a 

criação de grupos folclóricos; 
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• Criar no âmbito das escolas municipais concursos diversos tais como de música, 

poesia, literatura; gastronomia; 

•  Proteger o patrimônio cultural gastronômico local realizando, por exemplo, o 

levantamento histórico dos pratos típicos da região e inclusão, através de 

concursos, desses pratos no cardápio da cidade e dos festivais gastronômicos do 

Estado. Facilitar essa inclusão através de programas de produção dos ingredientes 

na comunidade; 

• Valorizar a cultura local e promover o auto reconhecimento da comunidade, em 

seus gestos, cantigas, danças, comidas, oralidade, e valorização dessas 

manifestações nas atividades cotidianas das pessoas, buscando, por conseguinte, 

a valorização do cidadão, consciente da sua cultura e do seu papel de 

protagonista perante a vida e o mundo.  

 

4.1.5 Políticas de desporto e lazer 

 

• Realizar diagnóstico dos equipamentos públicos de esporte e lazer no município, 

bem como a distribuição destes equipamentos, como forma de definir as 

prioridades de infraestrutura e de alocação dos recursos humanos necessários 

para o acompanhamento do desenvolvimento dessas atividades, em Portalegre. 

• Consolidar e ampliar a oferta de espaços de lazer e prática desportiva, tais como 

Quadras e Praças de Esporte e Lazer, Praças da Juventude e Academias da 

Terceira Idade no município, tanto na zona rural e urbana; 

• Incentivar e promover a prática de atividades de esporte e lazer, nas escolas 

municipais e na comunidade, buscando para tanto parceiras diversas com 

desportistas e instituições; 

• Empreender esforços para a construção de uma praça de eventos; 

• Buscar recursos junto ao Governo Federal para conclusão do Estádio Municipal; 

 

 

4.1.6 Políticas para mulheres 

 

• Implementar ações de proteção para as mulheres em consonância com o Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM); 
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• Viabilizar atendimento jurídico e psicológico para as mulheres vitima de 

violência doméstica;  

• Desenvolver campanhas educativas de combate à violência contra a mulher, 

através das escolas, igrejas, associações, conselhos comunitários, centros de 

referência da assistência social dentre outros; 

• Incentivar o desenvolvimento de atividades de geração de renda para as 

mulheres priorizando a produção artesanal e a cultura local 

 

5.1.7 Política para crianças  

 

• Fortalecer e consolidar as ações de combate ao trabalho infantil e o combate a 

violência a partir do que preconiza o estatuto da Criança e do Adolescente; 

• Viabilizar a adesão e a participação do município junto ao Programa do Selo 

UNICEF; 

• Fortalecer as ações de acolhimento familiar. 

 

5.1.8 Política para Juventude 

 

• Criar a o Conselho Municipal de Políticas públicas para juventude; 

• Fortalecer a política municipal de geração de emprego e renda para os jovens, 

em parceria com outras organizações; 

• Ampliar a oferta de cursos de capacitação profissional, valorizando as 

potencialidades do mercado local e regional;  

• Assegurar aos jovens do nosso município o direito a educação, a qualificação 

profissional, ao lazer, a cultura, ao trabalho e renda; 

• Proporcionar a integração entre os jovens da zona urbana e rural, a partir de 

espaços   específicos para a convivência entre esse público; 

• Oferecer estágios remunerados na gestão municipal a alunos do Ensino Médio 

local, do IFRN, UFERSA, UERN e escolas técnicas. 

 

5.1.9 Política para idosos; 
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• Favorecer ações de cultura, entretenimento, esporte e lazer a população idosa, 

através das atividades dos Centro de Referência da Assistência Social e em 

especial do Grupo de Idosos Dona Salomé; 

• Fortalecer a atuação e o funcionamento do Conselho Municipal da Pessoa Idosa; 
 

• Oferecer cursos de formação e capacitação para cuidadores de idosos; 
 

• Promover ações intersetoriais de prevenção, assistência e reabilitação das 
pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social e de saúde; 

 

 

5.1.10 Política de organização social e comunitária 

 

• Fortalecer os conselhos comunitários e demais organizações sociais para a 

realização de ações e discussões que torne seus membros protagonistas do 

desenvolvimento local; 

 

5.1.11 Política de capacitação para o trabalho 

 

• Empreender esforços para firmar parcerias com Serviços como SEBRAE, SESI, 

SENAC, SESC, EMATER, EMBRAPA, dentre outros, no sentido de oferecer 

cursos e treinamentos que capacitem a população para o desenvolvimento de 

atividades, a partir da   disponibilidade da matéria-prima e potencialidades local, 

de acordo com a habilidade pessoal; 

• Dispor de cadastro dos profissionais do município em suas diversas habilidades, 

como oferta de serviço para o município e região; 

 

 

5.1.12 Política de comunicação social 

 

• Viabilizar, através de ferramentas de comunicação acessíveis à população, a 

divulgação das ações realizadas e programadas; 

• Elaborar, utilizando-se das mídias sociais, boletins informativos eletrônicos que 

sirvam como veículo informativo institucional; 
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• Utilizar a rádio comunitária local para divulgação de todas as ações de interesse 

público; 

• Primar por um trabalho de comunicação alicerçado na ética e no compromisso 

com a verdade das ações institucionais; 

• Incentivar a interação de todos os organismos da gestão, com o profissional 

responsável pela comunicação, afim de que a população possa ser informada 

sobre o que se processa nos diversos organismos administrativos da gestão; 

 

 

4.2. Desenvolvimento econômico 

 

4.2.1 Política de geração de emprego e renda 

 

• Incentivar e apoiar a produção da agricultura familiar; 

• Incentivar e apoiar a produção e comercialização do artesanato local; 

• Viabilizar meios para instalação de empreendimentos e serviços que gerem 

ocupação para mão de obra local; 

• Identificar na população as potencialidades profissionais natas e orientar sobre 

programas e projetos que ofereçam recursos que possibilitem a esses 

empreendedores a criação do seu próprio negócio; 

• Apoiar as ações propostas através do Programa Balcão do Empreendedor, 

desenvolvido pelo SEBRAE/RN já implantado no município; 

 

 

4.2.2 Política agrícola 

 

• Firmar parcerias e/ou convênios com organismos governamentais e não 

governamentais que favoreçam a ampliação e criação de reservatórios de água 

potável; 

• Manter o seguro-safra, como forma de minimizar possíveis perdas agrícolas em 

decorrência de estiagem e/ou excesso de chuvas; 
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•  Incentivar a recuperação da fruticultura do município, através da oferta de 

mudas de novas cultivares; garantindo ainda o ensinamento de práticas de tratos 

culturais e fitossanitários; 

• Garantir o preparo da terra para plantio, como meio de incentivo a  agricultura 

familiar; 

• Buscar parcerias que viabilize a comercialização e o escoamento dos produtos 

agrícolas do município;  

• Buscar parcerias que viabilize estudo e pesquisa para a introdução de novas 

culturas agrícolas; 

• Adquirir produtos da agricultura familiar local para introduzi-los no cardápio da 

merenda escolar da rede municipal; 

 

 

4.2.3 Política de turismo 

 

• Criar pontos de informações turísticas em locais estratégicos do município; 

• Elaborar de forma continua material publicitário/informativo institucional sobre 

as potencialidades existentes e os pontos turísticos de visitação disponíveis; 

• Sinalizar os pontos turísticos; 

• Estimular a implantação de novos equipamentos turísticos: hotéis, pousadas, 

restaurantes, etc. 

• Consolidar o espaço lendário nominado como Cova da Índia, como ponto de 

visitação turística; 

• Criar meios para exploração das potencialidades turísticas rural,  

• Investir na melhoria, manutenção e/ou ampliação dos equipamentos turísticos 

públicos já existentes; 

• Promover a participação do município em congressos e feiras turísticas na 

região, e em estados do país; 

• Manter e consolidar a Área de Conservação Ambiental Mata da Bica de 

Portalegre/RN como patrimônio do município e ambiente para o turismo 

ecológico. 

• Criar o Parque da Cidade como ambiente privilegiado de lazer e valorização da 

natureza dos portalegrenses e visitantes  
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• Melhorar acessibilidade de turistas e visitantes à Cachoeira do Pinga, bem como 

construir estacionamento para veículos de turistas e visitantes; 

• Melhorar o acesso aos pontos turísticos dentre estes a Pedra do R, Torres, 

Cachoeira do Sobrado, sitio Lajedo; 

• Incentivar o ecoturismo, promovendo a exploração das trilhas existentes próprias 

para esse tipo de atividade turística; 

• Promover parceria com iniciativa privada com o objetivo de trabalhar pela 

melhoria permanente da qualidade dos serviços e atendimento prestados ao 

turista e visitante; 

• Reformar e ampliar o Terminal Turístico da Bica; 

• Buscar recursos junto ao Governo Estadual e Federal para a construção da praça 

de eventos; 

• Reformar a  praça Vicente do Rego Filjho,  praça  central do município  

• Oferecer cursos de capacitação para guias e condutores de turismo; 

 

 

4.3 Desenvolvimento ambiental 

 

4.3.1 Política de gestão do espaço urbano e rural 

 

• Viabilizar a criação de um Plano Diretor para o município; 

• Instituir sinalização mínima de trânsito no perímetro urbano, como também na 

Zona Rural, visando a prevenção de acidentes; 

• Definir espaços de estacionamento de veículos como meio de garantia para livre 

circulação em ruas e avenidas; 

• Incentivar a arborização de ruas e avenidas, primordialmente em áreas que ainda 

não disponham de árvores; 

• Empreender esforços para realizar a pavimentação de ruas;  

• Empreender esforços para garantir a construção de galerias pluviais em áreas 

onde o problema de escoamento de águas de chuva se apresenta com risco para 

os moradores; 

• Empreender esforços para minimizar o déficit habitacional urbano e rural, como 

também melhorias habitacionais; 
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• Viabilizar meios para manutenção e melhorias de todas as estradas rurais do 

município;  

• Viabilizar a ampliação do cemitério público, promover a devida identificação 

dos túmulos mapeando-o em quadras ou ruas que facilitem a acessibilidade; 

• Adaptar, com acessibilidade correspondente aos portadores de necessidades 

especiais, todos os espaços administrativos e públicos, como também sinalização 

de identificação para cegos e não alfabetizados; 

 

4.3.2 Política de coleta e destinação de resíduos sólidos 

 

• Instituir um calendário de coleta doméstica dos resíduos sólidos; 

• Desenvolver, em caráter permanente, campanhas educativas nas escolas e nos 

demais organismos sociais, sobre coleta seletiva, manutenção de limpeza das 

ruas, praças, ruelas, bairros, avenidas, becos, terrenos baldios, estradas rurais e 

encostas; 

• Instituir em todos os organismos da administração municipal a coleta seletiva; 

• Empreender esforços para viabilização da proposta de criação do consórcio 

intermunicipal para destinação final de resíduos sólidos; 

• Empreender esforços para garantir a revitalização da área pública atualmente 

utilizada para despejo do lixo coletado no município; 

 

4.3.3 Política de institucionalização de áreas de preservação ambiental  

 

• Empreender ações tendo em vista a legalização de áreas consideradas de 

preservação; 

• Viabilizar parcerias que proporcionem a institucionalização de áreas de 

preservação ambiental; 

• Dotar as áreas de visitação publica de infra estrutura mínima para bem atender 

aos portalegrenses e visitantes tais como estacionamento, identificação d 

ambientes, guias/orientações; 

• Criação de um conselho para gerir as áreas de preservação e sua utilização; 

• Promover a formação de agentes voluntários, que multipliquem informações 

necessárias a preservação;   
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• Manter e consolidar a Área de Conservação Ambiental Mata da Bica de 

Portalegre/RN como patrimônio do município e ambiente para o turismo 

ecológico. 

• Criar o Parque da Cidade como ambiente privilegiado de lazer e valorização da 

natureza dos portalegrenses e visitantes  

 

 

4.4 Desenvolvimento Institucional ou organizacional 

 

4.4.1 Política de modernização administrativa 

 

• Transformar o Centro Administrativo Municipal em ambiente de gestão 

organizado e eficiente, de fácil acesso e bom atendimento ao cidadão; 

•  Promover a interatividade dos diversos organismos administrativos através de 

uma rede de intranet; 

• Organizar toda documentação oficial, recebida e emitida, além de publicações 

em diários, de forma a garantir a sua segurança, preservação e consulta. 

• Empreender esforços para a criação do arquivo oficial do poder executivo 

municipal; 

• Criar o Diário Oficial do Município de Portalegre; 

• Modernizar o atual sistema de telefonia integralizando todos os setores através 

de ramais; 

• Empreender esforços para implantação de um serviço de ouvidoria municipal; 

 

4.4.2 Política de recursos humanos 

 

• Abrir canais de discussão com o funcionalismo no intuito de criar o estatuto do 

servido público municipal; 

• Garantir a capacitação continuada dos servidores e empreender esforços em 

especial na atualização em administração pública; 

• Realizar, de acordo com a necessidade do quadro concurso público em todas as 

áreas para contratação de novos servidores; 
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• Empreender esforços para a criação do plano de cargos, carreiras e salários dos 

servidores públicos municipais; 

 

 

4.4.3 Política de gestão fiscal e contábil 

 

• Desenvolver campanhas educativas sobre a relevância da política tributária do 

município e sua aplicabilidade;  

• Garantir o recolhimento tributário, de acordo com o que reza a legislação 

vigente, obedecendo às fases de lançamento, arrecadação e execução fiscal; 

• Modernizar o sistema de contabilidade pública, garantindo a individualização de 

acordo com cada rubrica de recursos; 

• Promover, com fundamento no princípio constitucional da publicidade, a 

transparência das contas públicas; 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como a carta de intenção o presente Plano de Governo se propõe a ser o registro do 

nosso compromisso com a construção de uma “Portalegre no caminho certo” e, ao 

mesmo tempo, um balizador para as discussões e encaminhamentos para sua adequação, 

melhoria e realização. 

 

 

 

 Portalegre (RN), 10 de agosto de 2016. 


