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APRESENTAÇÃO 

 

 O Partido Socialista Brasileiro – PSB e Partido Social Democrático – 

PSD unidos em coligação majoritária para o Pleito de 2020 apresentam sua 

Proposta de Governo visando a gestão no período de 2021 a 2024, formatada 

em reuniões com a comunidade tanto na forma presencial como em consultas 

virtuais e com a participação de especialistas, técnicos, parlamentares, pré-

candidatos, colaboradores e estudantes universitários, com a preocupação de 

traduzir no plano ações e pensamentos exequíveis. 

 Essa proposta foi elaborada a partir de um levantamento dos anseios e 

desejos da população itaquarense. Preparar a cidade para o futuro é o objetivo 

principal desta proposta inovadora e eficiente, que busca continuar o 

desenvolvimento da cidade de Itaquara e realizar novas ações 

transformadoras, com o intuito de melhorar a qualidade de vida e a estrutura 

urbanística da cidade, de forma a priorizar a solução de problemas referentes à 

saúde, educação e assistência social.  

 Deste modo, pretendemos assegurar o crescimento econômico 

sustentável, através da soma da diversidade de interesses, trabalhando nos 

moldes de uma nova gestão pública, eficiente, inovadora e qualificada, com 

participação popular e com ênfase na transparência e na ética. Este plano 

consolida, amplia e inova ações que farão com que Itaquara continue no norte 

do desenvolvimento e sempre ´trabalhando para quem mais precisa´. 

 

VISÃO PARA O FUTURO 

 

´Tornar ITAQUARA a Melhor cidade para se Viver no Vale do Jiquiriça´ 
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METODOLOGIA 

 

 Esta Proposta de Governo está dividida em duas partes, sendo que 

ambas se complementam entre si, não estando dissociadas, e representam a 

Visão do que queremos para a cidade de Itaquara demonstrando o Caminho a 

Ser Seguido. 

 Na Primeira Parte da nossa Proposta de Governo, elencamos a Filosofia 

para Gestão 2021-2024, vamos apresentar uma estrutura de Governança 

aplicada em diversas cidades e distritos no continente Europeu logo após a 

Segunda Guerra Mundial, baseada na organização e qualificação da gestão 

pública de modo a otimizar todos os recursos públicos visando ´gastar menos 

no Governo e mais com os cidadãos´ de Itaquara. Para isso terá como alicerce 

quatro MARCOS DE DESENVOLVIMENTO sendo eles: Cuidando do Povo, 

Infraestrutura Itaquarense, Qualidade de Vida e Gestão do Bem. Todos os 

MARCOS possuem o mesmo grau de importância e serão aplicados de forma 

sistêmica e integrada, por entendermos a complexidade e necessidade de um 

desenvolvimento sustentável e exequível.   

 Na Segunda Parte será demonstrado as Ações levando em 

consideração EIXOS ESTRUTURANTES que permeiam as atividades de uma 

gestão municipal, e considerando que a implementação dos programas de 

governo não é executada somente por uma área específica, mas em processos 

multidisciplinares onde seu sucesso depende do comprometimento de mais de 

uma secretaria (área) de governo. 
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MARCOS DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

  

MARCOS DE 
DESENVOLVIMENTO 

Visão - "Tornar ITAQUARA 
a Melhor cidade para se 

Viver no Vale do 
Jiquiriçá" 

1º. MARCO 
CUIDANDO DO 

POVO  

2º. MARCO  
INFRAESTRUTURA 

ITAQUARENSE 

3º. MARCO 
QUALIDADE DE 

VIDA 

4º. MARCO 
GESTÃO DO BEM 
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1º. MARCO – CUIDANDO DO POVO  

 Sem dúvida o maior valor que existe na cidade de Itaquara é seu Povo, 

é acreditando nisso que apresentamos um conjunto de Ações destinadas as 

áreas de humanas. São propostas fundamentadas para Educação, Saúde, 

Cidadania, Emprego e Renda, Habitação de Assistência Social. 

 

EDUCAÇÃO  

 

 Expandir o ensino em tempo integral, gradativamente, em todo o 

município; 

 Criar e implementar o Programa Tempo Todo, mantendo os alunos mais 

tempo nas dependências da escola; 

 Criar e Implementar um Programa de Educação Ambiental; 

 Construir um Complexo Educacional para 1.000 alunos; 

 Intensificar a inserção gradativa de alimentos da agricultura familiar na 

merenda escolar; 

 Criar e implementar o Programa Janela para Futuro, visando fomentar a 

cultura do empreendedorismo em nossos jovens; 

 Criar o Projeto Escola Aberta, aos sábados, com monitores esportivos, 

culturais e de lazer; 

 Construir uma Brinquedoteca Municipal; 

 Instalar lousa digital em todas as salas de aula do município; 

 Incluir o curso de Robótica nas séries finais do ciclo I do ensino 

fundamental; 

 Criar e Implementar um Centro Municipal de Idiomas (Inglês/Espanhol);  

 Modernizar os laboratórios de informática das unidades escolares; 

 Implantar o controle de frequência dos alunos da rede municipal de 

ensino através da biometria; 

 Implantar o sistema de monitoramento por câmeras nas unidades 

escolares; 

 Monitorar a frota de transporte escolar através do sistema de GPS; 
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 Adquirir mais veículos para o programa de Transporte Escolar Municipal, 

com maior atenção ao transporte adaptado; 

 Criar e Implementar o Programa Municipal de Equoterapia; 

 Instituir o Programa de fortalecimento do papel da família no 

acompanhamento da vida escolar dos alunos da rede municipal de 

ensino; 

 Criar o Sistema de Avaliação da rede municipal de ensino; 

  

SAÚDE  

 

 Ampliar a oferta de especialidades médicas no Hospital Municipal de 

Itaquara – CAMOI; 

 Ampliar a oferta de Leitos no Hospital Municipal de Itaquara – CAMOI; 

 Criar e Implementar o centro de fisioterapia e de reabilitação no Hospital 

Municipal de Itaquara – CAMOI; 

 Fortalecer o Comitê Gestor de Combate ao COVID-19; 

 Implementar Leito Especializado no Tratamento do COVID-19; 

 Fortalecer o Comitê Gestor de Combate ao mosquito Aedes, transmissor 

da dengue, zika e chikungunya; 

 Criar o Web Check-in, um sistema online de agendamento e 

confirmação de consultas e retornos; 

 Integrar todos os sistemas informatizados nas unidades, serviços e 

setores;  

 Ampliar as equipes e investir na melhoria das ações dos Agentes de 

Saúde da Família e Agentes de Endemias, visando a melhora na coleta 

de dados informatizada, disponibilizando computadores portáveis 

(Palmtop) e bicicletas para o trabalho cotidiano; 

 Ampliar as ações da Saúde na zona rural; 

 Ampliar e renovar a frota de ambulâncias; 

 Criar o Núcleo de Atendimento ao Idoso; 

 Implantar o Centro Integrado de Imagem; 
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 Padronizar todas as unidades de Saúde no conceito de humanização do 

atendimento; 

 Fortalecer convênios com entidades para ampliar atendimento; 

  Criar e Implementar o Programa Cidade Saudável, com o incentivo à 

prática da atividade física em todos os bairros e povoados; 

 Criar e fortalecer o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre 

Drogas e Entorpecentes bem como fortalecer suas ações; 

 Fortalecer as ações do Conselho Municipal de Saúde. 

 

EMPREGABILIDADE  

 

 Criar e Implementar o Programa Mais Oportunidades, visando auxiliar os 

jovens na busca do primeiro emprego e/ou recolocação profissional; 

 Criar o Banco de Profissionais, um cadastro completo de prestadores de 

serviços nas áreas de manutenção doméstica e civil, como 

encanadores, eletricistas, jardineiros, piscineiros; 

 Viabilizar para o Município novas parcerias com o SISTEMA S: Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do 

Comércio (Sesc); Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac); Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo (Sescoop) e Serviço Social de Transporte (Sest); 

 Promover e incentivar o Microcrédito, visando ampliar e facilitar o acesso 

às linhas de crédito para o microempreendedor; 

 Investir em ações que promovam a Economia Criativa, gerando renda e 

oportunidades com foco nos setores de cultura, moda, design, música, 

artesanato. Outra parte é oriunda do setor de tecnologia e inovação, 

como o desenvolvimento de softwares e games; 

 Investir em ações de incentivo à contratação de trabalhadores acima de 

40 anos e trabalhadores portadores de deficiência; 
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 Investir em ações de incentivo ao Programa Jovem Aprendiz, visando a 

capacitação e inclusão no mercado de trabalho de jovens de 14 a 24 

anos; 

 

CIDADANIA 

 

 Modernizar o atendimento ao público e oferta de serviços públicos, entre 

eles: consultas, segundas vias e renovação de documentos; Tributos; 

IPTU, ISSQN e outras taxas, como também parcelamento e 

levantamento de débitos; Protocolo: Pedidos de serviços municipais 

diversos; Cartão do SUS; etc. 

 

HABITAÇÃO  

 

 Criar e Implementar o Programa Morar Bem priorizando a construção de 

moradias para população de baixa renda; 

 Fortalecer o Programa Morar Bem: ampliar e acelerar o processo de 

regularização fundiária das ocupações irregulares e áreas de risco, 

mediante implantação de políticas de urbanização e legalização das 

áreas ocupadas; 

 Avançar na regularização de loteamentos particulares formados 

irregularmente, permitindo assim que os moradores obtenham o título de 

propriedade individualizado de seus lotes; 

 Captar recursos federais e do estado para realizar melhorias em 

unidades habitacionais de famílias de baixa renda; 

 Elaborar e Implementar o Plano Municipal de Habitação; 

 

 

ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL 

 

 Regulamentar a legislação da Assistência Social; 
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 Qualificar os equipamentos de assistência social para atender a 

população de forma satisfatória; 

 Ampliar as equipes de trabalho do setor, com mais técnicos; 

 Entregar à população o espaço destinado a terceira idade; 

 Ampliar os programas e projetos para atender crianças, adolescentes e 

idosos; 

 Instituir o CRAS Itinerante para dar acesso aos serviços prestados pelo 

município; 

 Instituir a Ouvidoria da Assistência Social; 

 Adquirir equipamentos e investimentos para atender a população de rua; 

 Instituir ação de orientação para usuários do Programa Bolsa Família; 

 Promover o aumento de vagas para idosos em Instituição de Longa 

Permanência; 

 Garantir a participação social, o atendimento na saúde, o respeito e o 

direito pleno a todas as mulheres de Itaquara, observando as diferenças 

étnico-raciais, geracional, ou de qualquer outra característica; 

 Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os 

serviços de atendimento às vítimas; 

 Criar o Circuito da Juventude, um conjunto de ações e programas 

voltados para os jovens itaquarenses, nas áreas de ensino, qualificação 

e capacitação, artes e cultura, esportes e lazer, cidadania, direitos e 

deveres; 

  Criar a Feira do Estudante, em parceria com as universidades regionais 

e faculdades locais, com palestras e testes vocacionais; 

 Investir em ações que promovam a Economia Criativa, com foco nos 

setores de cultura, moda, design, música, artesanato. Outra parte é 

oriunda do setor de tecnologia e inovação, como o desenvolvimento de 

softwares e games; 

 Criar ações para facilitar o acesso do idoso à assistência à saúde, 

transporte adequado, convívio social e lazer; 

 Fortalecer a atuação dos grupos de Terceira Idade atuantes na cidade; 
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 Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar 

quanto às suas necessidades e direitos. 
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2º. MARCO – INFRAESTRUTURA ITAQUARENSE  

 Apresentamos neste Marco a perspectiva de continuidade das ações 

que já estão sendo implementadas nos últimos anos visando o investimento no 

desenvolvimento estrutural e urbanístico de Itaquara. Para isso firmamos nesta 

proposta o compromisso de promover de forma ainda mais representativa 

investimento em infraestrutura urbana, turística, educacional, esportes e lazer e 

saúde, além de viabilizar do escoamento de toda produção na zona rural do 

município. 

 

 Criar e Implementar o Programa Minha Rua Melhor, que visa dar 

continuidade a pavimentação das vias tanto na sede quanto nos 

povoados de Itaquara com a meta de atingir pelo menos 50.000m2 de 

pavimento com paralelepípedo e asfalto; 

 Programa Cidade Limpa atingir ligação de 100% de esgotamento 

sanitário na sede do município, além de pelo menos 80% nos povoados 

da Vila Castelo Branco e Novo Horizonte; 

 Programa Cidade Limpa: implementar a Coleta Seletiva de Lixo; 

 Programa Cidade Limpa também fará aquisição de veículos para coleta 

e tratamento de resíduos sólidos; 

 Criar e Implementar o Programa Drenar, que consiste num estudo 

detalhado da drenagem de águas pluviais na sede de Itaquara visando 

dar solução definitiva para este problema crônico; 

 Construção da Rede de Drenagem de águas Pluviais a partir dos 

estudos do Programa Drenar; 

 Requalificação das Praças Públicas do município; 

 Programa Minha Estrada Melhor que consiste num sistema constante de 

manutenção e qualificação das estradas vicinais do município, além do 

asfaltamento de trechos com vista a ligar a BR 420 até o Povoado do 

Novo Horizonte; 
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 Programa Rio Limpo conjunto de ações que visem a limpeza constante e 

requalificação das águas do Rio Casca em todo seu curso no território 

do município de Itaquara 

 Requalificação do Centro Comunitário de Itaquara visando a utilização 

para esporte, lazer e cultura; 

 Modernização do Estádio Municipal de Itaquara com implementação de 

grama sintética, alambrado, vestiários e iluminação; 

 Construir o Centro Administrativo de Itaquara afim de reunir todas as 

secretarias num só espaço; 

 Construir um Complexo Educacional com capacidade para 1.000 alunos 

na sede do município; 

 Modernização do Mercado Municipal de Itaquara; 

 Construção do Centro Comercial de Itaquara; 

 Construir Ginásio Poliesportivo na sede e no Povoado do Novo 

Horizonte; 

 Criar e Implementar o Programa Cidade Luz que visa instalação de um 

novo sistema de iluminação pública e prédios públicos com eficiência 

energética; 

 Aquisição de Patrulha Mecanizada composta de uma Motoniveladora, 

Caminhão Pipa, Caminhão Caçamba e uma Retroescavadeira; 

 Definir áreas prioritárias para expansão urbana, uso e ocupação do solo; 

 Atualizar o Código de Posturas; 

 Estudo de Segurança e Mobilidade Viária que visa identificar áreas com 

necessidade de implantação de sinalização vertical e horizontal, além de 

identificação dos logradouros do município; 

 Ampliar as ciclorotas, com ciclovias, ciclofaixas e caminhos 

compartilhados; 

 Realizar estudo da situação de acessibilidade nos prédios públicos para, 

gradativamente, promover as devidas e necessárias intervenções até 

que todos estejam adaptados para receber cadeirantes e pessoas com 

mobilidade reduzida; 
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 Crias e Implementar o Programa Cidade Segura, com monitoramento 

por câmeras no centro da sede do município, incluindo os prédios 

públicos, unidades de saúde e educação; 

 Reforçar a estrutura e o efetivo da Guarda Civil Municipal, visando 

garantir o adequado cumprimento de seu dever constitucional; 

 

  



 

Plano de Governo – Itaquara – Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa e Francisco Santedicola 

14/40 

 

3º. MARCO – QUALIDADE DE VIDA 

 Nosso compromisso com o bem-estar está no Marco Qualidade de Vida, 

um conjunto de ações e iniciativas que, muito bem elaboradas e executadas, 

vão contribuir para uma vida melhor a todos os itaquarenses.  

 

 Criar e Implementar o Indicador de Referência de Bem-Estar em 

Itaquara; 

 Fortalecer o conceito de Cidade Saudável, com mais pontos de lazer e 

recreação para as famílias, em todos os bairros; 

 Criar e Implementar o Programa Praça em Movimento, otimizando, 

humanizando e tornando úteis e atrativas todas as praças no município 

incluindo sede e zona rural; 

 Criar e Implementar o Programa de Arborização de Ruas, com espécies 

adequadas e motivar a participação de moradores no plantio e cuidados 

dessas árvores; 

 Instalar gradativamente sistemas de energia solar nas escolas da rede 

pública municipal; 

 Aumentar a fiscalização sobre as construções que manipulam massa de 

cimento diretamente no pavimento das ruas e avenidas, evitando que os 

dejetos e resíduos contaminem o meio ambiente; 

 Reduzir o consumo de água e energia elétrica nos prédios públicos 

vinculados à Administração; 

 Implantar a Virada Cultural Itaquarense; 

 Levar atividades musicais aos povoados e bairros mais distantes do 

centro; 

 Criar o Festival Literário de Itaquara e a Semana Literária 

 Criar o Concurso Itaquarense de Contos, Crônicas, Poesia e Romance; 

 Elaborar e Implementar o Plano Municipal da Cultura e do Fundo 

Municipal da Cultura; 

 Criar e Implementar um Biblioteca Pública Municipal 
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 Mapear as atividades culturais e criar o Inventário Cultural do município; 

 Criar e Implementar o Programa Caravana do Esporte, nas férias 

escolares, levando aos bairros e povoados esportes, lazer e recreação; 

 Criar e Implementar os Jogos da Cidade de Itaquara, voltado à 

integração social entre os bairros e povoados de Itaquara; 

 Fortalecer as seleções esportivas municipais com novas formas de 

financiamento do Esporte, para assim poderem representar bem a 

cidade e trazer títulos; 

 Criar e Implementar os Jogos Escolares; 

 Incentivar a participação dos portadores de necessidades especiais no 

esporte e garantir equipamentos adequados; 

 Estruturar o Conselho Municipal de Esportes e o Fundo Municipal do 

Esporte. 
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4º. MARCO – GESTÃO DO BEM  

 São ações que visam a modernização administrativa inovando na 

geração de receitas, focando na gestão e responsabilidade fiscal e sobretudo 

no respeito ao cidadão. Pensar e agir para o progresso tecnológico da gestão 

pública. Efetivar através das ações uma gestão inovadora e descentralizada, 

que utilize preceitos do planejamento estratégico participativo e do conceito de 

Cidade Inteligente. Além da modernização da estrutura de Gestão Pública, 

apresentamos também uma nova agenda municipal que visa priorizar o 

desenvolvimento econômico em todas as suas possibilidades, sendo um 

conjunto de ações e diretrizes que garantam à população a sua própria forma 

de ganhar a vida. Acreditamos que, em detrimento da conjuntura nacional, 

Itaquara pode se transformar num lugar de amplas e infinitas possibilidades. 

Por isso o nosso compromisso de continuar incentivando o empreendedorismo 

por meio da agilidade na emissão de licenças, criação de novas áreas 

empresariais e do aumento da oferta de microcrédito, oferecendo capacitação 

e treinamento aos empreendedores individuais e de MPEs e apoio na 

promoção de eventos que estimulem a economia local. 

 

 Conectar a cidade com rede própria de fibra ótica; 

 Criar e Implementar Pontos Digitais com acesso gratuito; 

 Instalar Pontos WiFi na sede e principais localidades de forma gratuita; 

 Criar o serviço Web Checkin – para agendamento de consultas, na rede 

pública de Saúde Implantar sistema inteligente nas ações dos Agentes 

de Saúde da Família e Agentes de Endemias, disponibilizando 

computadores portáveis (tablets); 

 Implantar o monitoramento por câmeras em todas as escolas da rede 

pública municipal; 

 Implantar sistema de acompanhamento de frequência escolar por cartão 

com chip eletrônico e biometria de todos os alunos da rede pública 

municipal; 



 

Plano de Governo – Itaquara – Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa e Francisco Santedicola 

17/40 

 Implantar sistema inteligente de monitoramento dos serviços públicos, 

concessionárias e permissionárias;  

 Instituir política pública voltada ao Planejamento Estratégico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação, objetivando planejar, estudar, desenvolver e 

executar ações para o planejamento a longo prazo de Itaquara, com 

vistas aos desafios do futuro; 

 Acompanhar a expansão das Tecnologias Emergentes e transformar 

seus impactos em mais qualidade de vida à população; 

 Ampliar os programas e atividades de crescimento econômico 

sustentável do Município; 

 Incentivar a implantação de programas de qualidade e produtividade na 

atividade comercial e de serviços; 

 Incentivar programas de fomento a todas as atividades de interesse 

econômico; 

 Revisar e implementar Código Tributário; 

 Revisar e implementar o Plano de Carreira dos Servidores Públicos 

Municipais; 

 Implementar o Plano de Metas e Resultados (PMR), para melhorar os 

indicadores dos serviços prestados pela Administração Municipal; 

 Criar o Programa Municipal de Parcerias Público Privadas, para 

investimentos em Logística, Infraestrutura, Meio Ambiente e 

Equipamentos de Lazer e Turismo; 

 Criar o Banco de Projetos para facilitar convênios e parcerias com o 

Estado e a União; 

 Desenvolver o Banco de Dados Municipal, com informações atualizadas 

mês a mês; 

 Aperfeiçoar o Atendimento ao Público a partir da criação do Programa 

de Humanização; 

 Implantar o Gabinete Online/Resposta 24h ao contribuinte; 

 Implantar a Zeladoria Municipal, departamento voltado à manutenção 

permanente de prédios e espaços públicos; 
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 Conquistar a Certificação com o Selo ISO 9001 na Gestão Pública, 

trazendo, além da padronização dos serviços e melhoria nos processos, 

confiabilidade maior da população em relação à atividade pública; 

 Desenvolver ações com o governo federal e estadual para aumentar 

repasse de recursos voluntários; 

 Criar o Conselho da Cidade, um colegiado social e empresarial, 

dedicado a discutir metas, dados e índices relacionados ao futuro do 

município; 

 Criar o Programa Turismo Itaquara, um mapeamento e conhecimento do 

potencial turístico; 

 Criar o Plano Diretor de Turismo; 

 Aprimorar o Calendário Oficial de Eventos, com a participação da 

iniciativa privada e religiosa; 

 Criar o Observatório Econômico, estabelecendo um índice anual de 

crescimento econômico, baseado nas taxas de consumo, aumento do 

ICMS circulante, abertura de empresas e de novas vagas de trabalho; 

 Promover as necessárias adequações, atualizações e adaptações na 

legislação de Uso e Ocupação de Solo, favorecendo, de forma 

equilibrada, a abertura de novos empreendimentos residenciais, 

empresariais e de manufatura; 

 Criar o Programa Jovem Empreendedor Itaquerense, em parceria com 

as faculdades locais e regionais, visando estimular os recém-formados a 

abrir o próprio negócio; 

 Criar o Programa de Parceria em Investimentos, com a finalidade de 

lançar medidas legislativas ou legais que precisam ser tomadas para 

destravar investimentos privados no município; 

 Ampliar a participação do agronegócio na economia itaquarense; 

 Ampliar o atendimento aos produtores rurais familiares; 

 Ampliar a aquisição de produtos oriundos da Agricultura Familiar para 

reforçar a merenda escolar; 

 Criar e Implementar o Centro Comercialização de Hortifruti de Itaquara. 
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EIXOS ESTRUTURANTES 

 
 

 Visando agrupar os Programas de modo organizado e factível, 

consideramos os Eixos Estruturantes abaixo:  

 

A partir dos Eixos Estruturantes o plano será desenvolvido seguindo 

uma lógica que leva em consideração a prioridade e especificidade nas 

necessidades do município de Itaquara. Essas prioridades estão organizadas 

da seguinte forma: 

 

 

 

PLANO DE GOVERNO 

ITAQUARA 

2021 - 2024 

Eixos Estruturantes 

Inclusão social e 

afirmação dos 

Direitos 

Desenvolvimento 

Sustentável e 

Infraestrutura para o 

crescimento 

Gestão democrática, 

eficiente e moderna 

EIXOS 
ESTRUTURANTES 

Área Temática  

Programa 
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EIXO ESTRUTURANTE 
Inclusão social e afirmação dos Direitos 

 

 

  

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Reforma e construção de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS

Família

Entrega/Iniciativa

Família

Entrega/Iniciativa

Ampliação do atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS

Implantação /Ampliação do atendimento nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS

Reforma e construção de Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS

Capacitação de operadores responsáveis por serviços socioassistenciais

Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Capacitação de grupos gestores locais do programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC

Todo o município 500

Capacitação de operadores responsáveis por serviços socioassistenciais

Assegurar que todas as famílias vulneráveis estejam incluídas no cadastro Único de programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com condições

de inclusão às políticas públicas, por meio do permanente e efetivo apoio as atividades de Gestão do Bolsa Família no âmbito Municipal, bem com de

programas  e projetos  da esfera   Estadual  e municipal.

Orgão Responsável

Meta
Garantir cadastro de todas as famílias do município que estejam em risco social, através de busca ativa, atuialização constante de dados e apoio a

manutenção de registro civil, e combate ao sub-registro

Compromisso

Secretaria de Assistência Social

Famílias

Inclusão social e afirmação dos Direitos

Área Temática Desenvolvimento Social

Ementa

Programa Itaquara Sem Miséria

Secretaria de Assistência Social

Meta
Promover o atendimento a famílias do Cadastro Único - CadÚnico e beneficiárias do programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada -

BPC, atendidas em serviços socioassistenciais

Combater à pobreza e a extrema pobreza, com ações de assistência social ( Através da proteção Social Básica e Especial ,Inclusão Produtiva, geração de emprego e Renda ) e

,transferência direta de renda, tendo prioritariamente a família como unidade de atendimento e como público alvo às famílias inscritas no Cadastro Único do Ministério de

Desenvolvimento Social e Combate à Fome e no Cadastro do Sistema Único de Assistência Social – CadSuas

Entrega/Iniciativa

Eixo Estruturante

Implantação de rede de agentes de desenvolvimento social para realização da busca ativa

Implantação da ouvidoria do programa Bolsa Família

Mobilização para erradicação do sub-registro civil

Regionalização

100%

Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o Município

Compromisso

Orgão Responsável Secretaria de Assistência Social

Meta Promover o atendimento as pessoas com direitos violados através de Serviços de Proteção Especial

Regionalização

Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de Direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade

social

Compromisso Ampliar a proteção Integral a Famílias e Indivíduos em Risco Social

Orgão Responsável

Implantação de Consórcio Intermunicipal  para ofeta de alguns serviços da Proteção Especial

Ampliar a oferta dos serviços de proteção Social  Básica e Especial para crianças adolescentes jovens, mulheres  e idosos para a família em geral.

Capacitação de técnicos municipais para atuarem como instrutores e entrevistadores do programa Bolsa Família

Capacitação de gestores municipais para utilização do Cadastro Único - CadÚnico como ferramenta

Elaboração dos programas complementares com intuito de geração de emprego e renda e  erradicação da miséria.

Todo o município 3.000

Acompanhamento e monitoramento das ações do programa Bolsa Família

Capacitação de instituições públicas e privadas que ofertam serviços de alta complexidade de forma regular

Implantar o serviço de  orientação e Apoio a Família SOAF

Apoio a capacitação das instâncias de controle social municipal do programa Bolsa Família
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 Zona Rural 10 Unidades

Eixo Estruturante Inclusão social e afirmação dos Direitos

Área Temática Desenvolvimento Social

Ementa

Promover a segurança alimentar e nutricional na perspectiva de garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável, por meio da integração de ações intersetoriais que

ampliem a disponibilidade e as condições de acesso a alimentos saudáveis, em quantidade e regularidade suficientes para todos, a partir de processos sustentáveis de produção

que promovam trabalho, gerem renda e respeitem a diversidade social, ambiental e cultural, mas que sobretudo privilegiem as potencialidades do nosso município.

Programa Alimentar  Bem Para Viver Bem

500 Pessoas Atendidas

Compromisso Garantir o direito humano à alimentação adequada para salváguardar as condições mínimas de sobrevivência e a Segurança Alimentar e Nutricional

Orgão Responsável Secretaria de Assistência Social

Meta Ampliar o número de beneficiários com programas de aquisição e distribuição de alimentos

Implantação de Unidade coletivas de produção de Alimentos 

Distribuição de Cestas Básicas para a população submetida a risco e insegurança alimentar

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o município

Todo o município 500 Produtores Beneficiados

Entrega/Iniciativa

Aquisição e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar

Implantação do Programa Municipal de Aquisição e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar 

Meta Beneficiar pequenos produtores de alimentos, através da aquisição de suas produções.

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Compromisso
Promover a segurança alimentar de famílias inscritas no Cadastro Único – CadÚnico, em locais de potencialidade para núcleos produtivos rurais,

urbanos e periurbanos

Orgão Responsável Secretaria de Assistência Social

Meta Apoiar a inclusão de famílias no processo produtivo

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o município 500 Pessoas Atendidas

Realização de Cursos de Capacitação profissional, nas áreas de potencialidade do município

Implantação de sistemas coletivos de produção para o auto consumo

Promoção as cadeias do artesanato, extrativismo sustentável e comercialização dos produtos artesanais

Celebração de Parcerias entre o município e Organizações Sociais

Entrega/Iniciativa

Proporcionar o acesso aos serviços de saneamento básico com a oferta de água em qualidade e quantidade, prioritariamente para consumo humano, a coleta e tratamento do

esgoto e dos resíduos sólidos, bem como o manejo de águas pluviais, e do subsolo afim de garantir condições adequadas para a utilização consciente do recursos e quando possível

a produção sustentável de alimentos.

Eixo Estruturante Inclusão social e afirmação dos Direitos

Realização de Cursos de Capacitação para produção de alimentos para o auto sustento e comercialização

Compromisso
Promover o desenvolvimento social e sustentável, proporcionando a segurança hídrica, alimentar e nutricional da população em situação de pobreza

e/ou em convívio com escassez de recursos hidricos

Área Temática Desenvolvimento Social

Programa Água Viva - Semi-árido Forte
Ementa

Orgão Responsável Secretaria de Meio Ambiente

Meta Construção de Cisternas de consumo e de cisternas coletivas de produção

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Zona Urbana 30 Cisternas 

Meta Construção  de águadas, Barragens e Açúdes

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Zona Rural 50 Cisternas 

Zona Urbana 2 Unidades

Implantação de Centro Municipal de Segurança Alimentar e do Plano Municipal de Segurança Alimentar

Implantação de Cozinhas Comunitárias
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Zona Rural 100 Unidade

Capacitação continuada do corpo técnico da Secretaria do Meio ambiente

Entrega/Iniciativa

Aquisição de materiais e equipamentos

Elaboração de Estudos e Projetos de Saneamento

Implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água 

Perfuração de Poços Artesianos 

Construção de Cisternas 

Zona Rural 100 %

200 Unidade

Zona Rural 4 Sistemas

Zona Urbana

Garantir o acesso à água em qualidade e quantidade e o esgotamento sanitário com destinação adequada de dejetos sanitários residenciais em meio

rural e em comunidades quilombolas

5 Unidade

Regionalização

Implantação de sistemas de captação de água fluvial para uso nas localidaes e residências isoladas

Implantação de sistemas de captação e tratamento das águas cinzas para reuso

Implementação de políticas municipais de conservação e gestão dos recursos Hídricos

Formação inicial e continuada com ênfase na sustentabilidade dos recursos hídricos - Universidade das Águas

Sistemas

Meta Implantação e ampliação de Sistemas Simplificados de abastecimentos de água rural

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Zona Urbana 0

Zona Urbana 100 %

Meta Ampliar a oferta de água na sede, distritos e localidades

Regionalização

Construção de Aguadas, Barragens e Açúdes

Implantação do programa de Restauração de Nascentes e Áreas de Preservação Permanente

Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Unidade de Medida

Zona Urbana 20 Unidade

Compromisso

Aquisição de materiais e equipamentos para dessalinização

Orgão Responsável Secretaria de Meio Ambiente

Menos Lixo, menos pobreza

Meta Ampliar o acesso a população em situação de pobreza a instalações sanitárias adequadas, com destinação adequada de resíduos 

Regionalização Quantidade/Detalhamento

Meta Estimular o reuso das águas Cinzas, implantação de sistemas de reaproveitamento das águas e resíduos para atividades sustentáveis

Zona Rural

Quantidade/Detalhamento

Implantação de Atérro Sanitário no Municipio

Unidade de Medida

Ementa

Preservar o meio-ambiente, através de práticas adequadas de gestão de resíduos sólidos, pela criação de políticas municipais de incentivo ao manejo adequado destes resíduos,

tornando essa prática rentável e socialmente inclusiva. 

Eixo Estruturante Inclusão social e afirmação dos Direitos

Área Temática Desenvolvimento Social

Programa

Implantação do aterro de compostagem e destinação de lixo orgânico do município

Unidade de Medida

Apoio a criação e manutenção de associações com o objetivo de gerir as atividades de reciclagem e artesanto, e comercialização dos produtos originários desta atividade

Aquisição de equipamentos 

Todo o Município

Entrega/Iniciativa

Implantação de Módulos Sanitários Domiciliáres

Implementações de ações de educação socioambiental

Implantação de Sistemas simplificados de aproveitamento de Águas Cinzas

Implantação de Sistemas de Coleta de Águas Pluviais 

Implantação de Barragens Subterrâneas

Aterro Sanitário

Meta

Compromisso Promover o desenvolvimento social e sustentável, através de atividades de gestão de resíduos solidos, tornando-o socio e ambientalmente correta.

Orgão Responsável Secretaria de Meio Ambiente

1 Centro de Reciclagem

Meta

Unidade de Medida

Todo o Município 1 Centro de Taratamento de Lixo Orgânico

Regionalização Quantidade/Detalhamento

Todo o Município

Regionalização

1

Entrega/Iniciativa

Elaboração de estudo para gestão de resíduos sólidos

Implementações de ações de educação socioambiental

Implantação do Centro de Reciclagem do Município

Implantação de aterro sanitário consorciado ou não

Implantação de Coleta seletiva com estímulo a participação das Famílias do município

Meta Implantação do Centro de Reciclagem do Município

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Quantidade/Detalhamento

Implantação de Sistemas de Saneamento
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Ementa

Aquisição de equipamentos 

Apoio a ações municipais que visem a emissão de Títulos de Terra

Discriminação e reconhecimento de áreas urbanas

Meta Promover a inclusão das famílias do CadUnico no processo produtivo

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o Município 500 Famílias

Compromisso Promover a inclusão produtiva de famílias inscritas no Cadastro Único - CadÚnico

Orgão Responsável Secretaria do Trabalho e Assistência Social

Área Temática Inclusão Produtiva

Programa Mais produção, mais dignidade, mais liberdade
Ementa

Incluir produtivamente, de forma sustentável e digna, pessoas em situação de pobreza, consideradas a potencialização de suas capacidades e de suas vocações. Bem como a

profissionalização dos sistemas produtivos existentes no município.

Entrega/Iniciativa

100 %

Meta Regularização da Titulação de posse de imóveis

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Apoio e regularização das posses Urbanas

Apoio as ações do programa nacional de Reforma Agrária 

Implantação e manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Todo o Município

Todo o Município 100 %

Apoio aos assentamentos de reforma agrária e quilombola no território do município

Apoio ao pequeno agricultor

Eixo Estruturante Inclusão social e afirmação dos Direitos

Meta Fomento a Titularização de feminina de posse de imóveis

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Compromisso Ampliar e intensificar a regularização de terras por meio de ações discriminatórias administrativas urbanas e rurais.

Orgão Responsável Secretaria de Agricultura e Expansão Econômica

Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de imóveis, e auxilio as esferas estaduais e federais na promoção e democratização do acesso a terra

Área Temática Desenvolvimento Social

Programa Regularização Fundiária e Agrária

Entrega/Iniciativa

Elaboração de estudo para gestão de resíduos sólidos

Implementações de ações de educação socioambiental

Implantação do Centro de Reciclagem do Município

Implantação de aterro sanitário consorciado ou não

Implantação de Coleta seletiva com estímulo a participação das Famílias do município

Eixo Estruturante Inclusão social e afirmação dos Direitos

Apoio a criação e manutenção de associações com o objetivo de gerir as atividades de reciclagem e artesanto, e comercialização dos produtos originários desta atividade

Aquisição de equipamentos 
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Eixo Estruturante Inclusão social e afirmação dos Direitos

Área Temática Saúde

Ementa

Buscar a sustentabilidade da saúde , ampliando seu conceito  de modo que contemple outros aspectos além da prevenção, assistência e recuperação de enfermos

Programa Saúde com acesso amplo e seguro

Apoiar o pequeno agricultor para que ele possa aderir ao programa Garantia Safra

Criar estrutura administrativa que vise apoiar administrativamente o pequeno agricultor

Identificar linhas adequadas de crédito,  informar e apoiar administrativamente o pequeno agricultor na obtenção destes recursos

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o Município 200 Famílias

Entrega/Iniciativa

Adesão ao programa Garantia Safra

Criar selos de qualidade e fiscalizando e qualificando os produtos regionais 

Apoiar publicitariamente os produtos produzidos regionalmente através de mecanismos adequados de divulgação

Aquisição de kits de comercialização para feiras livres

Compromisso Incluir e apoiar agricultores no programa Garantia Safra para garantir indenizações em caso de perda da lavoura, bem como na obtenção de créditos

Orgão Responsável Secretaria de Agricultura e Expansão Econômica

Meta
Assegurar a inclusão de agricultores no programa Garantia Safra, bem como apoiar o pequeno agricultor na captação de recursos através de

microcrédito

Entrega/Iniciativa

Aquisição e distribuição de pequenos animais

Aquisição e distribuição de insumos e equipamentos

Capacitação de agricultores

Meta
Atender agricultores familiares nas diversas cadeias produtivas apoiando as ações de outras esferas de governo, bem como implantando políticas

municipais que capacitem essas famílias a tornarem-se fornecedores do poder público 

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o Município 200 Famílias

Implantação, ampliação e recuperação de infraestrutura social de apoio a produção e comercialização

Implantação, ampliação e recuperação de unidades de produção e beneficiamento

Capacitação de técnicos e produtores rurais

Assistência técnica a produtores rurais

Compromisso Apoiar ações que visem aumentar a produção e a produtividade da agricultura familiar, com investimento nas principais cadeias produtivas

Orgão Responsável Secretaria de Agricultura e Expansão Econômica

Entrega/Iniciativa

Prestação de assistências aos empreendimentos populares urbanos

Disponibilização de Insumos e equipamentos para viabilização de processos produtivos coletivos e indivíduais

Implantação, qualificação  e manejo de arranjos produtivos.

Implementação de cursos profissionalizantes e capacitantes.

Implantação de Agrovilas e Agropolos

Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Produtor
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Construção da nova central de armazenamento e distribuição de medicamentos

Implementação das ações do Programa de Vigilância Sanitária e Ambiental

Implantação do núcleo Jurídico de Defesa dos interesses da Saúde do Cidadão

Informatizar a gestão do processos de saúde e Central de marcação do Município

Entrega/Iniciativa

Garantia do acesso da população ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Contratualização / credenciamento de unidades e serviços de saúde

Implantação de unidades de policlínicas

Construção e/ou reforma de hospitais

Reforma e ampliação de unidades da rede própria de Saúde

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o Município 1

Organização da Rede de Atenção ao Diabetes, Hipertensão e Obesidade

Compromisso

Garantir aos usuários do SUS do município acesso aos procedimentos de internação de Média e Alta Complexidade - MAC, através de atuação junto as 

instâncias do estado e da união, ou através de recursos do próprio municípío em 100% das demandas e em prazos razoáveis as especificidades das

demandas.

Orgão Responsável Secretaria Municipal de Saúde

Meta Participar proativamente da rede de regulação, garantindo o interesse do cidadão e o acesso aos serviços - MAC

Implementação dos serviços de Atenção Integral à Saúde da Criança

Implementação dos serviços  de Atenção Integral à Saúde do Adolescente e Jovem

Implementação dos serviços de Atenção Integral à Saúde da Mulher

Implantação serviços de atenção integral à Saúde do Homem

Implantação de serviços de atenção à gestante adolescente, com foco na prevenção da segunda gestação não planejada

Ampliação dos serviços de saúde bucal do município

Todo o Município 1

Entrega/Iniciativa

Implantação da Política de Alimentação e Nutrição

Promover o cuidado integral ao ser humano no curso da vida, considerando a implantação de serviços que atendam às necessidades das políticas

geracionais em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS

Orgão Responsável Secretaria Municipal de Saúde

Meta Ampliar a oferta de serviços para o cuidado por ciclo de vida e gênero

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Compromisso Fortalecer a Atenção Básica efetivando a mudança do Modelo de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS

Reforma e/ou construção de unidades de saúde da família

Implementação de ações de educação permanente para usuários e profissionais da atenção básica

Garantir oferta de medicamentos do componente básico de assistência farmacêutica para todos os usuários do SUS no âmbito do município

Implentar Ações do Programa Saúde do Trabalhador

Entrega/Iniciativa

Implantação de Politicas Municipais de Monitoramento da Atenção Básica

Implantação de Academias da Saúde

Construir e reformar as unidades de saúde para atenção Básica, melhorando a qualidade da infraestrutura destinada a Saúde da Família

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Orgão Responsável Secretaria Municipal de Saúde

Obter cobertura adequada em imunizações de acordo com as faixas etárias e programas nacionais no âmbito do SUS

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Compromisso Ampliar as ações de promoção e proteção da saúde e de prevenção de doenças e agravos

Orgão Responsável Secretaria Municipal de Saúde

Meta

Entrega/Iniciativa

Todo o Município 1

Todo o Município 1

1 Centro de Taratamento de Lixo Orgânico

Meta Ampliar as ações de vigilância em saúde garantindo sua atuação integral no âmbito do município

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o Município 1

Implantação da fitoterapia no SUS-Bahia

Informatizar os serviços através do protuário eletrônico dos pacientes

Compromisso

Und.

Meta

Meta Foprtalecer os programas de atendimento ativo, buscando itensificar o combate as endemias.

Implementações de Campanha de vacinação

Implementação da Gestão Integral de vigilância em Saúde no âmbito municipal

Implementações das ações de vigilância epidemiológica 

Todo o Município
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Implementação da tecnologia da informação e da informática na Secretaria de Saúde

Qualificação dos trabalhadores do SUS com ênfase na formação e especialização técnica

Gestão da Saúde

Entrega/Iniciativa

Garantir a inclusão no Plano Diretor de Regionalização - PDR e no Plano Diretor de Investimentos - PDI, das demandas do Município

Revisão, adequação e monitoramento da Programação Pactuada Integrada - PPI

Participação nos espaços deliberativos interfederativos / Conselhos de Gestão Microrregional - CGMR

Modernização dos instrumentos e mecanismos de gestão e controle administrativo da Secretaria de Saúde

Consorciar Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas - CAPS AD com outros municípios

Todo o Município 1

Garantir Representação na gestão colegiada do SUS-Bahia

Orgão Responsável Secretaria Municipal de Saúde

Meta
Qualificar a gestão do SUS no âmbito municipal, atuar proativamnente no controle, planejamento e deliberação das políticas estaduais para o SUS,

garantindo a defesa do interesse do município nas deliberações intergestores

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Integração da rede de urgência e emergência às linhas de cuidado

Implantação de práticas integrativas e complementares para a saúde mental

Estruturação dos serviços farmacêuticos nos CAPS

Implantação de ações de inclusão social por meio da Economia Solidária

Compromisso
Ampliar a qualidade do Sistema Único de Saúde - SUS, modernizando e fortalecendo os mecanismos de gestão e expandindo sua base científica,

tecnológica e produtiva.

Todo o Município 5 %

Entrega/Iniciativa

Ampliação/instalação  do SAMU 192

Orgão Responsável Secretaria Municipal de Saúde

Meta Garantir ao usuário do SUS do município, acesso aos serviços de emergência e urgência médica

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Qualificação dos profissionais das áreas de saúde, assistência social e educação

Implantação de práticas integrativas e complementares para a saúde mental

Estruturação dos serviços farmacêuticos nos CAPS

Implantação de ações de inclusão social por meio da Economia Solidária

Compromisso Garantir acesso humanizado a rede de urgência e emergência no Sistema Único de Saúde - SUS-Bahia

Todo o Município 5 %

Entrega/Iniciativa

Orgão Responsável Secretaria Municipal de Saúde

Meta

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Cadastramento e qualificação de parteiras e doulas comunitárias

Compromisso Promover a atenção integral às pessoas com transtorno mental e/ou usuário de álcool, Crack e de outras drogas no âmbito do SUS-Bahia

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o Município 5 %

Meta Reduzir anualmente em 5% a razão da mortalidade infantil e materna no âmbito municipal

Estruturação e qualificação da rede de atenção ao pré-natal

Implantação do transporte inter-hospitalar para atenção materno-infantil

Entrega/Iniciativa

Qualificação de profissionais na atenção materna e neonatal

Implantação do núcleo Jurídico de Defesa dos interesses da Saúde do Cidadão

Informatizar a gestão do processos de saúde e Central de marcação do Município

Compromisso
Garantir serviços para o cuidado materno-infantil no Sistema Único de Saúde -SUS-Bahia, contribuindo efetivamente para a melhoria das condições

de vida e a redução da morbimortalidade

Orgão Responsável Secretaria Municipal de Saúde

Entrega/Iniciativa

Garantia do acesso da população ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Contratualização / credenciamento de unidades e serviços de saúde

Implantação de unidades de policlínicas

Construção e/ou reforma de hospitais

Reforma e ampliação de unidades da rede própria de Saúde

Impantação do CAPS I

Implantar os serviços dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, para garantir ampliação das ações tendo em vista a inclusão 

social e econômica dos seus usuários e familiares
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Meta Controle Social Fortalecido

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Implementação da tecnologia da informação e da informática na Secretaria de Saúde

Qualificação dos trabalhadores do SUS com ênfase na formação e especialização técnica

Entrega/Iniciativa

Realizar Conferências Municipais de Saúde

Todo o Município 1 Gestão da Saúde

Entrega/Iniciativa

Realizar cursos de educação continuada

Garantir a inclusão no Plano Diretor de Regionalização - PDR e no Plano Diretor de Investimentos - PDI, das demandas do Município

Revisão, adequação e monitoramento da Programação Pactuada Integrada - PPI

Participação nos espaços deliberativos interfederativos / Conselhos de Gestão Microrregional - CGMR

Modernização dos instrumentos e mecanismos de gestão e controle administrativo da Secretaria de Saúde

Orgão Responsável Secretaria Municipal de Saúde

Compromisso Qualificar, estimular e fortalecer o controle social no município.

Implantação e implementação de conselhos locais de saúde

Orientação e incentivo à formação de gremios estudantis

Realização de concurso público para profissionais da educação

Assessoramento às unidades escolares na elaboração e execução do Plano de Edcucação

Desenvolvimento da Educação

Fortalecimento de ações pedagógicas nas escolas municipais

Garantia das aprendizagens prioritárias para todos os estudantes com base nas avaliações

Disponibilização de transporte escolar para os alunos matriculados no ensino médio da zona rural

Promoção de assistência alimentar e nutricional aos educandos

Disponibilização de fardamento dos estudantes regularmente matriculados nas escolas municipais

Implementação e disponibilização de bolsa-auxílio aos alunos monitores voluntários

Entrega/Iniciativa

Implementação da Lei 11.645/2008, que inclui o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena no currículo da educação básica

Dotação das bibliotecas escolares com títulos da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, bem como às questões de gênero e sexualidade

Ampliação de vagas para a educação da população do campo, dos povos indígenas, quilombolas e estudantes com deficiência

Ampliação da oferta de vaga em educação integral em jornada ampliada

Implementação e ampliação do programa Escola Aberta

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o Município 5 Unid

Todo o Município 100 %

Meta Ampliar o acesso à educação integral, elevando os tempos e espaços educativos e garantindo a permanência dos estudantes na escola

Todo o Município 100 % Crianças de até 8 anos alfabetizadas

Meta Incluir no currículo da educação básica os termos estabelecidos na Lei 11.645/2008

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Meta Erradicar o analfabetismo infantil no âmbito municipal

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Ementa

Fortalecer a educação básica, garantindo o acesso, a permanência e a aprendizagem do estudante, combatendo a reprovação, o abandono e a evasão escolar

Compromisso
Garantir ensino básico em oferta compatível com as demandas municipais, com qualidade garantidas as diretrizes curriculares, a inclusão de ensino

da história africana, afro-brasileira, indigena e as questões de gênero e sexualidade no curriculo da educação básica, 

Orgão Responsável Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Eixo Estruturante Inclusão social e afirmação dos Direitos

Área Temática Educação

Programa Fortalecimento da Educação Básica

Garantir Representação na gestão colegiada do SUS-Bahia
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Implantação de Casas dos Universitários

Fornecimento de Transporte aos alunos de Nível superior

Todo o Município 100 %

Entrega/Iniciativa

Orgão Responsável

Meta
Apoiar o estudante da rede de ensino municipal, na capacitação para ingresso em faculdades, suporte econômico e oferta de bolsas pelo prgrama

treinando o futuro.

Implementação do Programa treinando o futuro, com oferta de vagas de estágio para estudantes da rede municipal e estudantes originários da rede municpal que estejam cursando 

áreas de interesse da administração.

Implementação das ações do programa Alfabetização para Jovens e Adultos 

Provimento de material didático-pedagógico

Fornecimento de transporte aos alfabetizandos para acesso aos espaços de alfabetização

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Fornecimento de gêneros alimentícios para refeição dos alfabetizandos

Compromisso
Apoiar o estudante de ensino superior através de apoio econômico e engajamento funcional através de implantação de vagas de treine e menor

aprendiz

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Entrega/Iniciativa

Implementação da proposta curricular da Educação de Jovens e Adultos - EJA

Todo o Município
100 %

Escolas públicas estruturadas adequadamente para o desenvolvimento de aprendizagens do esporte e demais práticas da cultura corporal

Compromisso
Reduzir o índice de analfabetismo e assegurar a oferta de escolarização de jovens, adultos e idosos, criando as condições

objetivas para inclusão social, política, econômica e cultural

Orgão Responsável Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Meta
Ampliar as ações de alfabetização de jovens, adultos e idosos, enquanto direito que não prescreve com a idade garantindo oferta de vagas para 100%

dos cidadão sem alfabetização.

Implantação e fortalecimento de laboratórios de informática com conexão a internet banda larga nas unidades escolares

Meta Estruturar 90% das escolas públicas para o fortalecimento e desenvolvimento do esporte da escola e demais temas da cultura corporal

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o Município 90 %

Estruturação e expansão das grupos culturais escolares

Fortalecimento e fomento da cultura corporal e do esporte no currículo escolar

Fortalecimento e fomento de ações sócioeducativas da promoção do vínculo entre a escola, a família e a comunidade

Fomento à iniciação científica, à leitura e ao desenvolvimento do letramento na educação básica

Implantação do Sistema Integrado de Gestão Escolar

Desenvolvimento, customização e catalogação de novas tecnologias educacionais

Todo o Município 100 %

Entrega/Iniciativa

Implantação de Bibliotecas Escolares

Todo o Município 100 %

Meta Atualizar curriculos escolares e utilizar métodos com suporte tecnológio como instrumentos pedagógicos

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Meta
Implantar as diretrizes curriculares da educação básica e promover a inovação e a diversificação dos currículos escolares em 100% das escolas da rede

municipal de ensino, inclusive com a utilização de novas tecnologias como instrumentos pedagógicos.

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o Município 100 de acesso e 95% de permanecia %

Compromisso
Inovar e diversificar os currículos escolares, promovendo o acesso dos estudantes ao conhecimento científico, às artes e à cultura, prioritariamente

as expressões locais, fortalecendo a vinculação e a identidade do estudante com seu município. 

Orgão Responsável Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Entrega/Iniciativa

Realização de concurso público para profissionais da educação

Desenvolvimento da atenção à saúde dos professores da rede municipal de ensino

Meta Meta Garantir acesso a 100% dos cidadãos em idade escolar e permanência de pelo menos 95% dos  alunos da rede municipal de ensino

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Investimento na capacitação dos profissionais da educação

Implementaçõa de políticas de incentivo com base no desenvolvimento indivídual de cada profissional através da otimização do plano de cargos

Apoiar as ações que resultem em adoção de práticas inovadoras que tenham repercursão sobre a gestão e qualidade de ensino

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o Município
90 nas séries iniciais; 85 no ensino

fundamental; 80 no ensino médio %

Meta Meta Garantir acesso a 100% dos cidadãos em idade escolar e permanência de pelo menos 95% dos  alunos da rede municipal de ensino

Orgão Responsável Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Meta Efetivar a formação inicial e continuada a todos os profissionais da rede pública municipal de educação

Compromisso Valorizar os profissionais da educação e promover sua formação nas diversas áreas do conhecimento

Entrega/Iniciativa

Fortalecimento de ações pedagógicas nas escolas municipais

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o Município
90 nas séries iniciais; 85 no ensino

fundamental; 80 no ensino médio %

Compromisso Reduzir a repetência e o abandono escolar, auxiliando o acesso e a permanência dos alunos pertencentes à rede de ensino

Orgão Responsável Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Meta Elevar os índices de aprovação para no mínimo 90% nas séries iniciais, 85% nas séries finais do ensino fundamental e 80% no ensino médio

Ampliação e Reforma de Unidades Escolares no Município

Construção, Reforma e ampliação de Creches escolares

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o Município 100 de acesso e 95% de permanecia %
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Compromisso Promover e apoiar ações que visem a garantia do direito humano e da cidadania

Secretaria do Trabalho e Assistência Social

Meta
Apoiar ações que visem garantir a população acesso a documentação civil básica, o acesso a justiça pela população socialmente vulnerável, e o

respeito a diversidade.

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Programa Cidadania em Ação
Ementa

Garantir o efetivo respeito aos direitos humanos e à cidadania, através de ações que visam sua promoção, proteção e defesa

Orgão Responsável

Todo o Município 100 %

unidade

Construção de praças poliesportivas com equipamentos de lazer, esporte e ginastica.

Implantar Parques Urbanos

Eixo Estruturante

Área Temática Cidadania e Direitos Humanos

Inclusão social e afirmação dos Direitos

Recuperação de espaços desportivos

Construçao e recuperação de equipamentos esportivos e de lazer

Entrega/Iniciativa

Programa

Compromisso
Garantir a infraestrutura esportiva necessária ao desenvolvimento do desporto, paradesporto e lazer, dentro dos princípios de acessibilidade,

sustentabilidade e controle social

Orgão Responsável Secretaria de Cultura, esporte e Lazer

Meta Construir equipamentos desportivos e de lazer

Cidadania, esporte e lazer

Manutenção do programa Formação de Atletas

100

Implantação de Casas dos Universitários

Fornecimento de Transporte aos alunos de Nível superior

Ementa

Regionalização Quantidade/Detalhamento

Entrega/Iniciativa

Fortalecer a estrutura do desporto, para-desporto e lazer e fomentar sua prática através de ações com enfoque nos aspectos de saúde, sociais, educativos, econômicos, ambientais,

científicos, tecnológicos e inovadores com vistas a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população

Funcionamento de equipamentos esportivos

Unidade de Medida

Todo o Município 8

Implementação do Programa treinando o futuro, com oferta de vagas de estágio para estudantes da rede municipal e estudantes originários da rede municpal que estejam cursando 

áreas de interesse da administração.

Eixo Estruturante Inclusão social e afirmação dos Direitos

Área Temática Esporte e Lazer

Compromisso Promover a inclusão social por meio do esporte de participação

Meta Promover a participação de todos os cidadãos em esportes de lazer

Orgão Responsável Secretaria de Cultura, esporte e Lazer

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o Município %

Realização de eventos esportivos educacionais

Implantação e implementação de núcleos de iniciação esportiva e inclusão social

Unidade de Medida

Todo o Município 5 Unid

Entrega/Iniciativa

Desenvolvimento de atividades esportivas em praças públicas

Realização de eventos esportivos e de lazer comunitários

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Meta
Promover o esporte educacional, com vistas a garantir o direito à prática esportiva, o desenvolvimento integral do aluno e a formação da cidadania,

através da realização de eventos esportivos educacionais

Regionalização Quantidade/Detalhamento

Todo o Município 100 %

Implantação do programa Segundo Tempo

Promoção de Dias de Lazer

Meta Realizar e/ou apoiar eventos esportivos e de lazer comunitário
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Entrega/Iniciativa

Incentivo a Criação do Grupo da Terceira Idade

Elaboração e implantação do Plano Municipal do Idoso

Unidade de Medida

Capacitação de operadores dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo da pessoa idosa

Implantação de oficinas de atividades corporais, manuais e de núcleos de estudos teóricos

Implantação do  Centro de Convivencia do Idoso com modalidade nos  serviços de :  Atividades  diurnas e de longa permanencia.

Todo o Município 100 %

Assegurar melhor qualidade de vida no processo de envelhecimento das pessoas, garantindo o acesso à educação, trabalho, segurança, seguridade e participação social

Compromisso
Fortalecer o Sistema de Garantias de Direitos do Idoso para consolidar a Política de Defesa e Garantia de Direitos, focada na devida implementação

do Estatuto Idoso

Capacitação de operadores dos serviços para pessoa idosa

Orgão Responsável Secretaria do Trabalho e Assistência Social

Meta Garantir assistência integral ao Idoso, promovendo o envelhecimento ativo e saudável

Regionalização Quantidade/Detalhamento

Programa Vida  Em Movimento
Ementa

Compromisso
Fortalecer o Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente para consolidar a Política Estadual de Defesa e Garantia de Direitos, focada

na devida implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA

Orgão Responsável Secretaria do Trabalho e Assistência Social

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Elaboração e Implantação do Plano municipal da criança e do adolescente

Eixo Estruturante Inclusão social e afirmação dos Direitos

Área Temática Cidadania e Direitos Humanos

Todo o Município 100 %

Implantação de consorcio intermunicipais para criação de um centro de apoio a criança e ao adolescente  vitímas de violação de direitos e em cumprimento de medidas 

socioeducativas.

Área Temática Cidadania e Direitos Humanos

Programa Acreditar é Preciso

Entrega/Iniciativa

Apoio a projetos sociais para a promoção de atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social

Meta Proteger e defender direitos de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social

Apoiar ações que visem a obtenção de documentação básica

Apoiar ações que visem garantir o respeito a diversidade, de gênero, raça.

Apoiar as ações que visem garantir os direitos de deficientes físicos

Eixo Estruturante Inclusão social e afirmação dos Direitos

Entrega/Iniciativa

Compromisso Promover e apoiar ações que visem a garantia do direito humano e da cidadania

Ementa

Assegurar oportunidades que proporcionem o desenvolvimento físico, psíquico, social e cultural, em condições de liberdade e de dignidade, a todas as crianças e adolescentes

Secretaria do Trabalho e Assistência Social

Meta
Apoiar ações que visem garantir a população acesso a documentação civil básica, o acesso a justiça pela população socialmente vulnerável, e o

respeito a diversidade.

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Implantação do Núcleo de assistência Juridica  

Orgão Responsável

Todo o Município 100 %

Realização de eventos direcionados a idosos

Capacitação de conselheiros tutelares, por meio de cursos, seminários e oficinas
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Implementar Programas de  gereção de emprego e  renda para as mulheres

Entrega/Iniciativa

Garantir atendimento prioritário as mulheres em situação de risco

Implantação do plano municipal de promoção a igualdade de gênero

Realização de campanhas de valorização das mulheres

Realização de eventos transversais direcionados a mulher

Realização de eventos que visem a capacitação das mulheres chefes de família em situação de risco  

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o Município 100 %

Assegurar proteção  ampla a mulher, garantindo seu espaço na sociedade, seus direitos como cidadão produtivo.

Compromisso Promover a proteção ampla a mulher, garantir seus direitos como cidadã produtiva e em situação de igualdade com o homem

Orgão Responsável Secretaria do Trabalho e Assistência Social

Meta
Ampliar o acesso de mulheres em situação de risco aos serviços municipais que visem a saúde integral, a formação, a proteção de direitos e inserção

da mulher no mercado de trabalho e na gestão familiar.

Área Temática Cidadania e Direitos Humanos

Programa Mulher Forte
Ementa

Eixo Estruturante Inclusão social e afirmação dos Direitos

Promover a inclusão produtiva da mulher 
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Desenvolvimento Sustentável e Infraestrutura para o 
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Melhorar os acessos ao município garantindo condições adequadas de trafegabilidade

Implantar Terminal Rodoviário no município

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o Município 1 Unidade

Entrega/Iniciativa

Abertura e manutenção de estradas vicinais do municipio

Instalaçao e manutenção de pontes, mataburros, passagens molhdas nas vias do município

Implantação do sistema de sinalização de ruas, praças e acessos vicinais do município

Elaboração e implementação do Plano Diretor Participativo

Meta Ampliar o número de ruas e avenidas com pavimentação, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos 

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o Município 1 Unidade

Todo o Município 100 %

Meta Implantar sistemas de sinalização nas ruas, avenidas e estradas vicinais do município

Todo o Município 30 Rua/Avenida

Meta

Meta Ampliar o número de estradas vicinais em boas condições de trafegabilidade garantindo mobilidade de pessoas e escoação da produção

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Ementa

Ampliar e modernizar a infraestrutura urbana do município

Compromisso Ampliar e modernizar a infraestrutura Urbana do município

Orgão Responsável Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços

Eixo Estruturante Desenvolvimento sustentável e infraestrutura para o desenvolvimento

Área Temática Infraestrutura Urbana

Programa Mais infraestrutura, mais desenvolvimento, mais qualidade de vida
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Urbanização de assentamentos 

Melhorias de unidades habitacionais

Reassentamento de domicílios em situação de risco ou insalubridade

Ementa

Ampliar a construção de habitações populares, legalizar terrenos e habitações de populações de baixa renda e urbanizar comunidades em área de risco e assentamentos precários

considerando os planos diretores do município com o objetivo de assegurar o padrão de sustentabilidade nas cidades

Compromisso
Contribuir para a redução da pobreza urbana com a construção de habitações populares, urbanização de favelas e assentamentos precários,

requalificação de moradias e desenvolvimento de ações sociais

Entrega/Iniciativa

Construção de unidades habitacionais

Eixo Estruturante Desenvolvimento sustentável e infraestrutura para o desenvolvimento

Área Temática Infraestrutura Urbana

Programa Viver com Dignidade

Urbanizar assentamentos precários

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o Município 1 Unid

Orgão Responsável

Meta

Todo o Município 200 Unid

Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços

Meta Produzir 200 unidades habitacionais 

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida
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Atrair empreendimentos para o município e apoiar ações que visem o fortalecimento das empresas já instaladas

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Compromisso Desenvolver ações para atração de novos investimentos para o município e fortalecer aqueles já instalados

Orgão Responsável Secretaria de Agricultura e Expansão Econômica

Meta

Eixo Estruturante Desenvolvimento sustentável e infraestrutura para o desenvolvimento

Área Temática Desenvolvimento econômico

Programa Diversificar, fortalecer a economia municipal
Ementa

Desenvolver ações para atração de novos investimentos e para o fortalecimento dos setores semiestruturados e estruturados da indústria, mineração e comércio

Todo o Município 3 unid

Entrega/Iniciativa

Mapeamento das necessidades de infraestrutura e recursos humanos

Implantação e ampliação de distritos industriais

Implantação de Centro de Treinamento e capacitação profissional

Promoção das potencialidades industriais e comerciais

Estimular e apoiar o desenvolvimento do setor de serviços, objetivando sua estruturação e consequante ampliação da capacidade de geração e riqueza

Apoio à inovação e desenvolvimento tecnológico nas empresas locais

Elaboração, em parceria com instituições públicas e privadas, programas de apoio ao empreendedorismo inovativo
Fortalecer o segmento dos microempreendedores individuais, das microempresas e empresas de pequeno porte para aumentar a competitividade, reduzir a informalidade, gerar 

novos empregos e facilitar o acesso ao crédito e a novos mercados

Incentivar uma maior participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas licitações públicas, fomentando o crescimento da economia local,  disponibilizando 

incentivos para competir no mercado e desenvolver a região
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Eixo Estruturante Desenvolvimento sustentável e infraestrutura para o desenvolvimento

Área Temática Meio Ambiente

Programa Sustentabilidade Ambiental
Ementa

Promover o desenvolvimento sustentável considerando a biodiversidade e os recursos hídricos e florestais como ativos ambientais

Todo o Município 90 %

Elaboração do Plano Municipal de Meio Ambiente

Elaboração de políticas de preservação, recuperação e uso sustentável dos recursos hidricos

Implantação dos corredores de Biodiversidade

Incentivo a implantação de florestas para fins econômicos em pequenas propriedades

Entrega/Iniciativa

Criação de Parques de preservação urbana e rural

Implantação de equipamentos de esporte e lazer que ampliem o contato com a natureza e o esporte de aventura

Organização de eventos sociais que envolvam a prática de esportes e lazer 

Implantação de parques que visem a valorização de recursos hidricos, sua preservação e utilização sustentável para o lazer

Todo o Município 90 %

Entrega/Iniciativa

Qualificação dos processo de educação ambiental

Apoiar as ações que visem a revitalização de Bacias Urbanas e regionais

Promover o uso sustentável dos recursos hídricos para o desenvolvimento social e econômico do Estado

Implementação da cobrança pelos usos dos recursos hídricos, estabelecendo contrapartida para os proprietários de areas de conservação

Compromisso
Preservar e recuperar áreas de valor ambiental, promovendo a desocupação das suas áreas de risco e o uso sustentável com a oferta de alternativas

de esporte e lazer e efetiva apropriação dos equipamentos pelos usuários

Orgão Responsável Secretaria de Meio Ambiente

Meta Garantir a manutenção e recuperações das areas de preservação e conservação ambiental

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Compromisso

Orgão Responsável Secretaria de Meio Ambiente

Meta Implantar políticas públicas e infraestrutura necessária a fiscalizaçao ambiental no Município

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Todo o Município 90 %

Entrega/Iniciativa

Criação do plano de conservação das áreas de interesse turísitico e cultural

Urbanização de espaços turisticos

Criação de espaços culturais

Compromisso Fortalecer áreas turísticas garantindo a infraestrutura urbana e a requalificação de espaços e equipamentos, potencializando a cultura e o turismo

Implantar e ampliar a fiscalização ambiental, principalmente sobre os recursos hídricos, buscando a preservação de áreas, das nascentes e das matas

ciliares.

Preservar a memória do artesanato  por meio da ampliação e modernização do acervo de peças e documentos do Centro de Estudos, Pesquisas e Preservação do Artesanato 

Preservar a memória e história dos movimentos sociais, da crença e da cultura popular

Orgão Responsável Secretaria de Cultura, esporte e Lazer

Meta Implantar e requalificar espaços turísiticos 

Regionalização Quantidade/Detalhamento Unidade de Medida

Prevenção, monitoramento e combate a incêndios florestais 

Valorização de manifestações culturais e apoio e qualificação das festas típicas do município

Recuperação de praças, parques jardins e feiras tradicionais

Promoção dos eventos culturais e de interesse turistico

Implantação do Calendário Municipal da Cultura

Apoiar indivíduos e grupos de expressão artisitica e cultural 

Apoiar atividades culturais e artisiticas tendo em vista promover a inclusão econômica destes eventos

Preservar a memória e o patrimônio cultural, propiciando o acesso ao conhecimento da história e incentivando o turismo
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Entrega/Iniciativa

Implementação do PPA participativo

Promoção de Campanhas de Promoção e divulgação da informação oficial

Desenvolvimento de instrumentos e estratégia para oitiva popular

Participação efetiva nos consórcios intermunicipais

Desenvolvimento de instrumentos e estratégia para oitiva popular

Elaboração de manuais técnicos

Capacitação de técnicos em planejamento

Compromisso Promover o diálogo e a participação da sociedade na construção do Plano Plurianual e no monitoramento das Políticas Públicas

Orgão Responsável Secretraia de Administração e Planejamento

Entrega/Iniciativa

Elaboração de plano estratégico

Elaboração dos Instrumentos Legais de Planejamento - PPA, LDO e LOA

Elaboração e divulgação de relatórios anuais

Acompanhamento, monitoramento e avaliação dos programas governamentais

Realização de estudos e pesquisas

Implantação de modelos integrados de gestão com suporte a ferramentas computacionais adequadas

Compromisso
Fortalecer a Gestão Municipal para melhoria crescente de qualidade e produtividade no atendimento às demandas da população, ampliando o

alcance da efetividade das políticas públicas

Orgão Responsável Secretraia de Administração e Planejamento

Entrega/Iniciativa

Elaboração e revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU e Cadastro Tributário

Mapeamento dos processos administrativos tendo em vista sua qualificação

Área Temática Planejamento e Gestão estratégica

Eixo Estruturante Gestão democrática, eficiente e moderna

Compromisso Planejar a ação governamental, visando a eficientização e a integração das Políticas Públicas

Orgão Responsável Secretraia de Administração e Planejamento

Programa Planejamento e Gestão estratégica
Ementa

Realizar o planejamento e gestão estratégica governamental, visando à efetividade das políticas públicas, gerando desenvolvimento sustentável e aumento da confi ança e

participação social
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Secretaria de Finanças

Entrega/Iniciativa

Entrega/Iniciativa

Integração do Processo Administrativo Fiscal com a Procuradoria

Implantação da gestão da dívida ativa tributária e não tributária

Implantação do Serviço de Atendimento ao Cidadão

Capacitação de servidores na área tributária e financeira

Revisão do Código Tributário Municipal

Revisão da Planta de Cadastro de Imóveis

Implantação e integração do Sistema de Gerenciamento do Imposto

Área Temática Gestão Fiscal

Programa Gestão Fiscal
Ementa

Elaboração e divulgação de relatórios anuais

Aquisição de equipamentos para a secretaria de finanças

Realizar o planejamento e gestão estratégica governamental, visando à efetividade das políticas públicas, gerando desenvolvimento sustentável e aumento da confiança e

participação social

Compromisso Melhorar a eficiência, eficácia e transparência da Gestão Fiscal, maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público

Capacitação de servidores na área tributária e financeira

Compromisso
Aperfeiçoar o controle eficiente da arrecadação tributária, inclusive a de competência da Procuradoria do Município, auxiliando o município nas suas

funções arrecadatórias e fiscalizatórias

Orgão Responsável Secretaria de Finanças

Desenvolvimento ações baseados em sistemas informatizados e integrados na área tributária e financeira

Orgão Responsável

Eixo Estruturante Gestão democrática, eficiente e moderna
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Eixo Estruturante

Compromisso
Consolidar a cultura de eficiência do gasto e do controle gerencial, visando uma gestão provedora de serviços de qualidade, com vistas a

maximização do retorno para a sociedade

Compromisso
Aprimorar o modelo e as práticas de gestão, disseminando tecnologias, implementando ações de melhoria e de desenvolvimento da cultura

organizacional orientada para resultados, visando elevar a qualidade na prestação de serviços

Modernização da Gestão Pública
Ementa

Inovar a gestão pública, visando elevar o padrão de eficiência, eficácia e efetividade do serviço público, por meio de soluções integradas e otimizadas de gestão e de tecnologia da

informação, contribuindo para a excelência na prestação de serviços à sociedade e para o alcance pleno das políticas públicas

Programa

Disseminação de práticas de qualificação do gasto

Implantação do sistema de monitoramento e avaliação do gasto

Entrega/Iniciativa

Orgão Responsável Secretraia de Administração e Planejamento

Entrega/Iniciativa

Desenvolvimento de práticas de modernização administrativa

Desenvolvimento de projetos de melhoria continuada

Implantação de modelo de gestão

Aporte de tecnologias de gestão

Intensificação da fiscalização e controle da conduta funcional do servidor

Compromisso
Aperfeiçoar a gestão dos processos de compras públicas, visando potencializar a ação do Município por meio da economia gerada, tempestividade e

qualidade dos serviços e produtos adquiridos, bem como otimizar o controle dos bens móveis e imóveis do patrimônio público

Secretraia de Administração e Planejamento

Entrega/Iniciativa

Implementação de sistema de atenção a saúde e segurança do trabalho do servidor

Integração dos sistemas informacionais, processuais e tecnológicos de recursos humanos

Gestão democrática, eficiente e moderna

Área Temática Modernização da Gestão Pública

Realização de mapeamento, redesenho e priorização dos processos de licitação

Orgão Responsável Secretraia de Administração e Planejamento

Elaboração de atos regulamentares

Revisão e atualização da estrutura organizacional

Implantação de programa de gerenciamento de diretrizes e rotinas

Criação do setor de convênios

Implantação do SACM-D - Serviços de atendimento ao Cidadão - Digital

Facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos, por meio da simplificação de processos e redução de burocracia, com um padrão de atendimento

qualificado e impessoal

Orgão Responsável Secretraia de Administração e Planejamento

Entrega/Iniciativa

Implantação do planejamento de compras e contratação de serviços

Implementação de gestão de estoque

Gerenciamento do patrimônio  do município

Compromisso

Proporcionar aos servidores um ambiente corporativo que estimule um padrão de conduta ética, acesso ao conhecimento, valorização, profi

ssionalização e progresso na carreira baseado no mérito, assim como aperfeiçoar os instrumentos gerenciais voltados ao monitoramento do quadro

de pessoal 

Orgão Responsável

Compromisso

Realização de concurso público

Aperfeiçoamento da gestão de carreiras

Capacitação de servidor público

Concessão de prêmios e benefício ao servidor

Aperfeiçomento do sistema de operação com veículo

Dimensionamento do quantitativo de pessoal de cada unidade

Orgão Responsável Secretraia de Administração e Planejamento

Entrega/Iniciativa

Implantação e funcionamento do SACM - Serviços de Atendimento ao Cidadão do Município

Implantação das melhores práticas de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC

Implementação de ferramenta para solução de Business Intelligence - BI
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Compromisso
Aprimorar o modelo e as práticas de gestão, disseminando tecnologias, implementando ações de melhoria e de desenvolvimento da cultura

organizacional orientada para resultados, visando elevar a qualidade na prestação de serviços

Orgão Responsável Secretraia de Administração e Planejamento

Entrega/Iniciativa

Desenvolvimento de práticas de modernização administrativa

Implantação de modelo de gestão

Elaboração de atos regulamentares

Entrega/Iniciativa

Implantação de rede pública de comunicação

Digitalização do Acervo documental do município

Criação, ampliação do Portal da Transparência 

Criação, ampliação do Portal do Município

Aporte de tecnologias de gestão

Desenvolvimento de projetos de melhoria continuada

Implantação de programa de gerenciamento de diretrizes e rotinas

Estruturação da Procuradoria e ampliação da infraestrutura física

Implantação da Procuradoria Cidadã 

Compromisso Coordenar a política de comunicação , assegurando a sociedade o pleno conhecimento e transparência das informações

Orgão Responsável Secretraia de Administração e Planejamento

Entrega/Iniciativa

Implementação do Projeto de Modernização

Compromisso
Modernizar a Procuradoria Geral do Município, tornando-a eficiente, motivada e habilitada a assessorar a Administração Pública a atender as

demandas da Sociedade, garantindo a lisura e eficiência na execução dos Programas Sociais, bem como na defesa do interesse do cidadão.

Orgão Responsável Gabinete do Prefeito

Implantação da Cidade Digital

Orgão Responsável Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços

Entrega/Iniciativa

Orgão Responsável Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços

Entrega/Iniciativa

Implantação do Sistema Wireless

Ampliação e operacionalização do Sistema de Telefonia

Construção e ampliação de prédios públicos

Recuperação e conservação das edificações públicas

Fiscalização de obras e serviços públicos

Compromisso
Ampliar e modernizar o sistema de telefonia e internet nos órgãos do município, melhorando a qualidade dos serviços de comunicação, garantindo

segurança e integração adequada de informações.

Compromisso Prover a infraestrutura física adequada para a prestação do serviço público, investindo na melhoria constante das edificações públicas
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Estabelecer novo padrão de relação entre Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder

Público, com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle social

Área Temática Ação Legislativa

Câmara Municipal de Vereadores

Entrega/Iniciativa

Exercício da Ação Legislativa

Implementação da Câmara Itinerante

Implementação da Câmara Mirin

Capacitação de servidores

Modernização Administrativa

Programa Fortalecimento da Ação Legislativa
Ementa

Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e de seus representantes do Poder Público e desempenhar as

demais prerrogativas constitucionais do Órgão e de seus membros

Compromisso

Implementação e manutenção do Sistema difusão das sessões e espaço do legislativo através da WEB e da Radiodifusão

Construção, Reforma e Adaptação das instalações físicas

Orgão Responsável

Eixo Estruturante Gestão democrática, eficiente e moderna


