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PROGRAMA DE GOVERNO: JULIANA ARAÚJO E VITOR ARAÚJO 

COLIGAÇÃO: UM NOVO TEMPO! 

PARTIDO: PL 22 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 Morro do Chapéu é um município conhecido por suas belezas naturais, por sua 

cultura rica e por seu povo hospitaleiro. Estas características devem ser valorizadas e 

a população respeitada e bem cuidada, através de uma gestão comprometida e 

eficiente.  

Este Plano de Governo foi elaborado a partir do levantamento das demandas, 

carências e necessidades detectadas, e aqui apresentamos propostas viáveis para as 

diferentes áreas das políticas públicas.  

Estas propostas nortearão nossa gestão, que será baseada na transparência e na 

participação popular, aplicando recursos de forma eficiente, justa e clara para resolver 

os problemas da população.  

Executaremos reformas fundamentais para resolver os atuais problemas da 

prestação dos serviços públicos para torná-los capazes de atender as necessidades 

da população, principalmente nas áreas de saúde, educação, segurança pública e 

infraestrutura.  

Nossa administração será realizada de forma integrada, conectando as diferentes 

secretarias, para que os problemas sejam resolvidos como um todo, pois 

compreendemos que as políticas públicas devem atuar de forma conectada umas às 

outras no sentido de efetivamente atenderem às necessidades de cada indivíduo e 

atingir o bem comum.  

O respeito ao cidadão será nosso ponto de partida. Para atingirmos a qualidade de 

vida tão almejada para o povo morrense, o governo municipal deve preparar nossa 

cidade para ser socialmente justa e economicamente viável, através de medidas e 

políticas que resultem na diminuição das desigualdades sociais e na geração de 

emprego.  
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Assumimos aqui o compromisso de honrar cada pedido, cada sugestão dos nossos 

munícipes, respeitando a legislação vigente e nos comprometendo a ir sempre em 

busca de mais oportunidades de crescimento e desenvolvimento para a nossa terra.  

 

Morro do Chapéu, 12 de Agosto de 2020 
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Este Programa de Governo está dividido em três eixos principais:  

- Desenvolvimento Econômico; 

- Desenvolvimento Social; 

- Gestão Pública. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA 

 Objetivo: gerar uma intensa troca de informações e estabelecer parcerias 

entre o comércio, setor de serviços, setor privado e cadeia produtiva com a 

prefeitura municipal, com o objetivo de procurar soluções para a absorção 

da mão de obra local nessas atividades. 

 Ações:  

1. Investimento em qualificação profissional com foco na geração de 

emprego e renda; 

2. Dialogar com a cadeia produtiva do setor econômico buscando captar 

futuros empreendimentos para o município; 

3. Facilitar o acesso ao crédito e promover ampliação de recursos para 

estimular os pequenos negócios; 

4. Apoio constante aos empresários locais e incentivo ao 

empreendedorismo; 

5. Apoiar e incentivar o associativismo com base nos fundamentos da 

economia solidária. 

 

PRIMEIRO EMPREGO, JOVEM FELIZ! 

 Objetivo: Garantir as condições para estimular o trabalho e conhecimento 

prático para o jovem. 

 Ações: 

1. Implantação do Programa Jovem Aprendiz preparando os jovens para o 

primeiro emprego; 

2. Fortalecer as ações do SineBahia; 
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3. Estabelecer parcerias com a educação municipal, premiando os melhores 

alunos com oportunidades para demonstrar seu potencial produtivo; 

4. Fomentar a seleção de estagiários em órgãos públicos. 

 

TURISMO – MINHA CIDADE É LINDA DEMAIS! 

 

 Objetivo: fortalecer e expandir o turismo no município e apoiar os 

investimentos em infraestrutura adequada para a atividade turística, levando 

em conta os aspectos sociais, culturais e ambientais de cada localidade do 

município (sede e Povoados). 

 

 Ações: 

 

1. Ampliação e melhoramento dos sistemas viários para integração e acesso às 

áreas turísticas; 

2. Recuperação e revitalização do patrimônio histórico do município buscando 

parcerias com empresas e instituições privadas ou governamentais para esta 

finalidade; 

3. Criação e estruturação do Conselho Municipal do Turismo; 

4. Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento de Turismo; 

5. Apoiar intervenções urbanísticas e paisagísticas necessárias para melhorar a 

relação do município com os turistas e cidadãos e buscar parcerias com o 

comércio local; 

6. Fortalecer os mecanismos que contribuam para a formação da identidade 

municipal – Capacitação Empresarial e Apoio ao Associativismo – Projeto de 

Artesanato – Apoio à Geração de Emprego e Renda; 

7. Promover eventos educacionais voltados para aprendizagem relativa ao papel 

de cidadãos e de profissionais que já trabalhem ou que pretendam trabalhar no 

turismo; 

8. Envolver os empreendimentos turísticos num processo de educação 

organizacional; 
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9. Criar oportunidades para que a comunidade construa uma consciência coletiva 

sobre a importância da conservação e preservação do patrimônio cultural, 

histórico e ambiental; 

10. Fomentar atividades que fortaleçam o reconhecimento do turismo como 

atividade geradora de benefícios socioeconômicos, como trabalho e renda; 

11. Buscar a inserção da comunidade local no processo turístico através da 

valorização e respeito de sua cultura, seu espaço e suas decisões; 

12. Valorizar e apoiar projetos e editais inovadores e criativos; 

13. Criar postos de informação turística; 

14. Limpeza, ordenamento e sinalização dos pontos turísticos do município; 

15. Recriação do Festival de Inverno, incluindo aspectos de gastronomia (queijos 

e vinhos) com integração e fortalecimento da cadeia turística em bares, 

lanchonetes, hotéis, serviços públicos e privados, restaurantes etc.  

16. Estímulo para divulgação e venda dos produtos de Morro do Chapéu em todos 

os âmbitos (produção agrícola, artesanato, cultura etc.) 

17. Incrementar ações de parceria com o Governo do Estado para promover a 

monumentalização do Parque Estadual, do Monumento Cachoeira do Ferro 

Doido e da APA Gruta dos Brejões, além do Morrão, Vila Histórica do Ventura, 

do Buraco de Possidônio etc. 

18. Elaborar o FAMTOUR: projeto destinado a atrair agentes de viagens para 

conhecer o potencial do município em diversas áreas como o Turismo de 

Aventura, Cênico e Paisagístico, Científico e de Inverno nos 29 grandes 

atrativos naturais do município, incluindo-os no Roteiro da Bahia e integrando-

os ao Polo da Chapada Diamantina em geral.  

 

 

METAS 

 

 

AÇÕES 

 
Inserção da cidade no Mapa 
Turístico 
Nacional 

 
 Cadastramento da rede de Hotéis em sites 

Como Booking, Airbnb, Hostelworld, Trivago, 
Decolar, Tripadvisor; 

 Preparação dos restaurantes; 
 Convênio com cidades do Piemonte da 

Chapada e agências de viagens; 
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 Divulgação com cartazes e folders em 
outras cidades da Chapada Diamantina; 

 Divulgação na Internet; 
 Incentivar a implantação de 

empreendimentos hoteleiros; 
 Sinalização dos pontos turísticos.  

 
 

Investir em Sítios 
Arqueológicos (o turismo do 
Morro não depende só de 
cachoeiras, até porque não são 
perenes, então investir em 
outras possibilidades) 
 

 
 Utilizar a Serra da Capivara e São 

Raimundo Nonato como referência; 
 Buscar incentivos internacionais como 

UNESCO; 
 Parceria com Universidades; 
 Investir em divulgação; 
 Investir em estrutura para visitação, 

protegendo as pinturas rupestres ao 
mesmo tempo abrir para visitação.  
 

 

 

Fomentar turismo de grutas e 
cavernas 
 

 
 Criar receptivos nas comunidades próximas 

como Lagoinha e Brejões; 
 Turismo de aventura (rapel, trekking, 

exploração de gruta) 
 Construção de estradas até a gruta dos 

Brejões pelo Tamboril com sinalização; 
 Incentivar artesanato nos locais. 

 
 

 

 

Explorar potencialidades 

 
 Investir na estrutura e divulgação do 

Ventura; 
 Referência para a prática de offroad; 
 Investir em corridas (cidade plana em plena 

Chapada), Mountain Bike e MotoCross; 
 Stand up paddle e canoagem na Barragem 

do Angelim com receptivo, rapel, 
montanhismo, trekkings de longa duração. 
 

 

 

Potencializar o inverno  

 
 Festival gastronômico (fondue, queijos, 

vinhos); 
 Festival de teatro (temos vários espaços 

para apresentação); 
 Feira literária; 
 Festival de inverno. 
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Capitalizar o roteiro de Estrada 

Real 

 

 
 Catalogar e sinalizar.  

 

Consórcio entre cidades da 
Chapada Norte 
 

 
 Desenvolver parcerias para criação do 

roteiro alternativo da Chapada Diamantina 
com Jacobina, Miguel Calmon, Saúde, 
Caem, etc.; 

 Explorar caminho de trekking entre os 
municípios (Itaitu – Parque das Sete 
Passagens – Cachoeira Domingos Lopes – 
Cachoeira do Ferro Doido); 

 Trilhas de contemplação e observação 
 
 

 

Centro de Voluntariado 

 
 Oferecer voluntariado a nível internacional 

em comunidades quilombolas, 
assentamento do MST e projetos sociais 
com prestação de serviço em troca de 
hospedagem. 
 

 

Acervo histórico  

 
 Criar acervo histórico do Correio do Sertão 

em parceria com a UNEB 
 

 

Criação de um Museu  

 
 Viabilizar a criação de um Museu com 

utensílios, roupas, fotos, móveis que 
contam a história do município. 
 

 

Correio do Sertão como 

atrativo 

 
 Museu da comunicação atraindo 

estudantes, comunidade, historiadores, 
antropólogos, pesquisadores. 
 

 

Cursos de Imersão 

 
 Atrair cursos de permacultura, 

bioconstrução, meditação, yoga e 
autoconhecimento (Ventura e Capão do 
Pinho com grande potencialidade para isso) 
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Importante para o desenvolvimento das ações focar em 3 Eixos 

fundamentais:  

Eixo nº 1 – Desenvolver o turismo de forma comunitária 

Trabalharemos para que o turismo seja desenvolvido conforme deseja a nossa 

comunidade, envolvendo os moradores do Município e aproveitando o que temos de 

melhor para gerar emprego e renda. 

Atividades a serem desenvolvidas 

 Promoção do 1º Seminário Comunitário de Planejamento Turístico. 

Nesse seminário a comunidade poderá se pronunciar sobre o turismo, dar 

ideias e o que é mais importante, definir  as prioridades do município no 

setor.  Esse seminário será acompanhado de profissionais experientes 

que, junto com os moradores locais, irão desenvolver o plano de turismo 

de Morro do Chapéu. 

 Implantação de um Programa de Formação de Guias/Condutores de 

Turismo destinado à capacitação e profissionalização de moradores 

locais.  

 Criação do Conselho Municipal de Turismo, constituido por membros 

da prefeitura, moradores, associações e empresários para discutir 

projetos e propor ideias para o incremento do turismo em Morro do 

Chapéu.  

 Identificar, em todos os Distritos do Município de Morro do Chapéu, os 

locais com potencial de aproveitamento turístico e providenciar 

sinalização e divulgação adequadas.  

 Inclusão da Educação para o Turismo na grade curricular das escolas 

municipais, para que crianças e adolescentes possam desenvolver uma 

consciência de preservação e conservação do seu patrimônio histórico e 

cultural, fortalecendo o sentimento de pertencer ao seu lugar de origem e 

o respeito pelo lugar onde vivem.  

 Criação e manutenção do Serviço de Informações Turísticas para 

disponibilizar as informações sobre os hotéis e pousadas da cidade, 

restaurantes, nome e telefone dos guias/condutores de turismo treinados 

pela Prefeitura e roteiros.  
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 Incentivo a Atividades Culturais, promovendo e apoiando eventos que 

deem visibilidade à produção cultural de Morro do Chapéu. As 

manifestações culturais de nossa cidade farão parte de um amplo 

calendário de eventos que a Prefeitura irá desenvolver com o Conselho 

Municipal de Turismo. 

 

Eixo nº 2 – Fortalecer a atividade turística já existente. 

Trabalharemos para aproveitar melhor o fluxo turístico atual, voltado para o 

turismo de negócios, ecoturismo e turismo de aventura, aumentando a quantidade e 

a qualidade dos visitantes. 

Atividades a serem desenvolvidas: 

 Promoção do Destino para inserir Morro do Chapéu como um dos 

principais locais de visitação da Chapada Diamantina. 

 A Prefeitura vai incentivar o tempo de permanência dos 

Turistas/Visitantes por mais de dois dias na cidade buscando parcerias 

com hotéis, restaurantes e pousadas em promoções/pacotes.  

 A Prefeitura fará parcerias com as Faculdades de Turismo, Faculdades 

de Hotelaria, Biologia, Veterinária, Grupos de esportes radicais e outras 

entidades que fortalecerão o turismo na cidade.  

 A criação de Roteiros Turísticos Integrados é uma das alternativas 

que serão implantadas, como forma de aumentar o tempo de 

permanência do turista na cidade, além de ser uma estratégia de 

articulação com outros municípios. Esta iniciativa visa a integração da 

cidade com as localidades próximas, seguindo o caminho do Programa 

de Regionalização do Turismo, indicado pelo Ministério do Turismo no 

seu Plano Nacional do Turismo. 

 Apoio e incentivo para a implantação de Hotéis-Fazenda para o turismo 

rural, ecoturismo e de aventura. 

 Apoio a conclusão do Geoparque, (o geossítio que abrange os 

conglomerados da Formação Morro do Chapéu, que ocorrem entre 

a estação rodoviária e a BA-052, na cidade de Morro do Chapéu), 

mapeando trilhas de vários níveis de dificuldade, visitação orientada, um 
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centro de visitantes que incluirá atividades de educação patrimonial 

voltadas para os turistas/visitantes e as crianças da cidade.  

 

Eixo nº 3 – Desenvolver as outras potencialidades turísticas do município. 

Trabalharemos para desenvolver outros segmentos do turismo, como o turismo 

de eventos e o turismo cultural  dando outras opções de entretenimento ao visitante. 

Atividades a serem desenvolvidas 

 O turismo histórico-cultural será incentivado através de roteiros 

turísticos guiados pelos Condutores de Visitantes. A Prefeitura vai firmar 

parcerias com historiadores e profissionais de turismo para a criação de 

roteiros turísticos de cunho histórico. Esses roteiros valorizarão a rica 

história de Morro do Chapéu dos garimpeiros, etc.  

 O Incentivo à Cultura Local será um dos mecanismos para atrair um 

maior número de turistas para Morro do Chapéu, incrementando o 

calendário cultural existente e incentivando as manifestações do lugar.  

 A Prefeitura vai coordenar um projeto de Interpretação do Patrimônio, 

em que sejam identificados aspectos exclusivos de nossa cultura fazendo 

com que as peculiaridades de Morro do Chapéu sejam atrativos turísticos 

únicos, conhecidos e valorizados pelo visitante. 

 Criação do Centro de Cultura, Esporte e Turismo da Chapada 

Diamantina, onde ocorrerão cursos permanentes para a população, com 

assuntos que envolvam a cidadania, administração de pousadas e 

restaurantes, atendimento ao turista, qualidade na manipulação de 

alimentos, administração de manifestações populares, etc. O Centro de 

Cultura, Esporte e Turismo vai divulgar a história da região, contendo 

acervo sobre os aspectos culturais da Chapada, os fatos históricos mais 

importantes e sua relevância para a história da Bahia. Contará também 

com local de exposição para obras de artistas e artesãos locais. 

 Criação das Olimpíadas da Chapada (Ver mais em Capítulo Esporte e 

Lazer), com competições realizadas ao ar livre e que se incorporem 

facilmente às características da Chapada, aproveitando o que temos de 

melhor: nossa geografia. A Prefeitura apoiará o evento assumindo a 

coordenação geral, mobilizando a rede de saúde e todas as outras 
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infraestruturas necessárias à sua operacionalização. Organizações não 

governamentais ligadas aos esportes radicais e turismo de aventura e as 

associações de esportistas serão convidadas para participar da 

coordenação do evento.  

 Desenvolvimento de um calendário de eventos. A Prefeitura trabalhará 

para criar e implantar eventos na cidade, de forma que todo mês tenha 

uma atividade diferente, aproveitando a estação do ano e suas 

características climáticas.  

 

AGRICULTURA – MORRO DO CHAPÉU, TERRA FORTE! 

 

Racionalização e diversificação da produção animal 

 

 Objetivo: Aumentar a produtividade, diversificar os rebanhos, melhorar a 

qualidade dos nossos animais e aproveitar o potencial destes de forma 

sustentável. 

 

 Ações: 

1. Projeto de incentivo à criação da galinha caipira; 

2. Ampliação do programa de criação de ovinos, caprinos, suínos e bovinos; 

3. Finalização, abertura e funcionamento do abatedouro; 

4. Proporcionar aos produtores condições para aumento do rendimento da 

produção de leite (vaca e cabra) e estimular as atividades de beneficiamento 

e de transformação para a agregação de valor; 

5. Fomento de culturas diversas à ração animal, visando à ensilagem e fenação, 

face às estiagens;  

6. Intensificar o apoio ao associativismo (associações de leite: bovino, caprino e 

outras).   

 

Diversificação e Racionalização da Agricultura 

 Objetivo: Aumentar a produção e a produtividade das culturas através da 

introdução de tecnologias que permitam a convivência com a seca. 
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 Ações:  

1. Apoio a agricultura familiar como mecanismo de emancipação da comunidade 

rural; 

2. Impulsionar a Agroecologia e Cultura de produtos orgânicos; 

3. Estabelecer parceria com instituições de ensino para qualificar a assistência 

técnica rural; 

4. Modernização da Agricultura Familiar, associado à política de abastecimento 

alimentar, cuidando do fomento e do escoamento da produção; 

5. Ampliar os canais internacionais para escoamento da produção da agricultura 

familiar (PAA e PNAE); 

6. Introdução de tecnologias que permitam a convivência com a seca; 

7. Incentivo à mecanização agrícola, através da criação de PATRULHAS 

RURAIS, com equipe qualificada para assistência técnica a partir de 

equipamentos como tratores e implementos hoje doados às associações 

comunitárias;  

8. Apoiar os micro empreendedores agroindustriais como Casas de Farinha, 

beneficiamento do feijão, leite, fabrico de doces, artesanato, dentre outros; 

9. Introdução de novos projetos apropriados, através de parceria com as 

instituições governamentais (Serviço de Inspeção Municipal – SIM/SUASA, 

ATER, Gestão Ambiental, etc.); 

10. Implementar hortas nas escolas e creches;  

11. Ampliar estrutura e equipamentos da secretaria de agricultura; 

12. Implantar o programa de banco de semestres; 

13. Implantar a municipalização do ITR. 
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

MEIO AMBIENTE – MORRO DO CHAPÉU, CIDADE JARDIM! 

 

 OBJETIVO: conservar a biodiversidade através de instrumentos de controle da 

qualidade ambiental para gestão, conservação e recuperação dos recursos 

naturais: água, ar, solo, flora e fauna, e desenvolver instrumentos de 

organização e gerenciamento dos limites de uso e ocupação do território do 

município. 

 

 Ações: 

 
1. Estimular e fortalecer a educação ambiental.  

2. Garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado e defender a qualidade 

de vida da coletividade;   

3.  Recomposição da vegetação das nascentes e margens dos principais rios, 

lagos, bacias hidrográficas e mananciais de abastecimento para garantir a 

recomposição florestal e a qualidade da água beneficiando, não só o meio 

ambiente, mas também toda população; 

4. Promover a gestão ambiental conservando a biodiversidade através de 

instrumentos de controle da qualidade ambiental, estimulando a recomposição 

e recuperação da flora, com o envolvimento dos distritos do município; 

5. Capacitar os gestores públicos ambientais e fomentar a participação popular 

na criação de políticas públicas, são duas das maiores prioridades do Governo 

para preservação da biodiversidade; 

6. Implantar o Programa Pró-Saneamento, visando promover a melhoria das 

condições de saúde e qualidade de vida da população por meio de ações de 

saneamento básico e de atendimento às necessidades de abastecimento de 

água; 

7. Apoiar o desenvolvimento de geração de energia através das fontes eólicas e 

solares criando ainda programas de atração de investimentos no setor já que o 

município reúne excelentes condições para a indústria;   
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8. Instituir o gerenciamento de resíduos sólidos a partir de um conjunto de 

procedimentos de gestão, planejados e implementados com o objetivo de 

minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados a 

adequada coleta, armazenamento, tratamento, transporte e destino final, 

visando a preservação da saúde pública e a qualidade do meio ambiente. 

 

 

 

EDUCAÇÃO – MORRO DO CHAPÉU, TEU FUTURO SERÁ PROMISSOR 

 

Objetivo: Garantir ensino público gratuito e de qualidade, assegurando a 

universalização do acesso.  

Ações:  

ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Educação Infantil: 

1. Assegurar a universalização do atendimento escolar da população de 4 e 5 

anos; 

2. Ampliar, até 2024, a oferta da Educação Infantil de forma a atender a 100% da 

população de 0 a 3 anos; 

3. Ampliar, gradativamente, a duração do tempo de permanência da criança nas 

instituições, de forma a permitir a Educação Infantil em tempo integral, 

atendendo às necessidades das crianças e de suas famílias; 

4. Assegurar o transporte de qualidade para a clientela de Educação Infantil com 

um profissional para cuidar destas crianças no percurso escola/casa, 

garantindo a sua segurança; 

5. Proporcionar formação continuada com ênfase na díade cuidar e educar para 

os profissionais da Educação Infantil, em regime de colaboração com 

programas estaduais ou nacionais, incluindo formação para o desenvolvimento 

das competências para a inclusão de crianças com necessidades especiais; 

6. Assegurar que as instituições de Educação Infantil elaborem, implementem 

e/ou revisem seus Projetos Políticos Pedagógicos (PPP), contemplando as 
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especificidades da clientela: Educação do Campo, Indígena, Quilombola, 

Especial e população itinerante, com base nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e no Referencial Curricular da Rede Municipal; 

7. Garantir coordenador pedagógico, com perfil profissional adequado e por 

escola;  

8. Ampliar gradativamente a inclusão e a permanência de crianças com 

necessidades educacionais especiais através de atendimento psicopedagógico 

específico, com garantia de condições de acessibilidade e atendimento 

especializado.  

Ensino Fundamental de 09 anos: 

1. Realizar busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola para assegurar 

o ingresso e a permanência dos mesmos na escola, por meio de uma equipe 

instituída pela Secretaria de Educação; 

2. Assegurar a implementação do Projeto Municipal de Correção da Defasagem 

Idade/Ano, fortalecendo suas estratégias de formação do educando; 

3. Garantir aos profissionais envolvidos no Projeto de Correção da Defasagem 

Idade/Ano formações e acompanhamentos específicos; 

4. Assegurar formação continuada para todos os professores dos Anos Iniciais e 

Finais do Ensino Fundamental que lecionem em comunidades quilombolas, 

indígenas e do campo com conteúdo específico às etapas e modalidades; 

5. Fortalecer parcerias com instituições governamentais e não-governamentais 

incentivando, por meio de estágios, profissionalização para os alunos 

participantes de Projeto de Correção da Defasagem Idade/Ano, tendo em vista 

o desenvolvimento da comunidade local e escolar assegurando suas 

especificidades; 

6. Criar, implantar ou implementar uma Equipe Multiprofissional (Psicopedagogo, 

Psicólogo, Assistente Social, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional), para 

que atue nas escolas junto aos professores e alunos de acordo com as 

demandas apresentadas em cada caso; 

7. Gerar periodicamente os dados de desempenho das avaliações internas e 

externas para o planejamento de ações que promovam o avanço das 

aprendizagens dos alunos e alunas.  
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Ensino Médio: 

1. Garantir o ingresso e fomentar a permanência de 100% dos alunos concluintes 

do Ensino Fundamental no Ensino Médio durante a vigência do plano; 

2. Estimular os alunos a participarem de projetos que facilitem o ingresso no 

mercado de trabalho; 

3. Buscar apoio junto ao Estado para que as unidades escolares utilizem os 

espaços culturais e esportivos do município com acessibilidade de uso coletivo; 

4. Estabelecer parcerias junto às escolas Estaduais no sentido de organizar o 

calendário, adequando-o à realidade local; 

5. Fomentar a importância da participação dos estudantes no Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM, vestibular, entre outros, com vistas a motivar o ingresso 

na formação acadêmica; 

6. Promover, em parceria com o Estado, campanhas nas escolas dos anos finais 

do Ensino Fundamental, para a matrícula efetiva de alunos nos cursos 

profissionalizantes do Ensino Médio; 

7. Buscar junto ao Estado projetos preventivos de combate ao uso de drogas 

integrando de forma harmônica, família, escola e sociedade; 

8. Pactuar junto ao Estado a expansão para as áreas do interior do município, 

cursos profissionalizantes na área do agronegócio e empreendedorismo que 

garantam a permanência de jovens e adultos na sua localidade de origem, 

valorizando sua história e identidade, observando a disponibilidade de 

profissional da área de atuação; 

 

Qualidade da Educação Básica: 

1. Garantir a qualidade da Educação Básica em toda as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir média do 

IDEB; 

2. Adquirir acervos bibliográficos, tecnológicos e didáticos diversificados que 

atendam a todos os segmentos e modalidades de ensino, assim como aos 

alunos com necessidades especiais; 

3. Instituir a função do Agente Comunitário Educacional, com vistas a garantir o 

acompanhamento da frequência do aluno por meio de parcerias com órgãos 

que atuam na proteção dos direitos das crianças e adolescentes, tendo em 

vista a redução do abandono escolar; 
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4. Executar e monitorar o planejamento estratégico da Secretaria Municipal de 

Educação em parceria com a União, dando cumprimento às metas de 

qualidade estabelecidas para a Educação Básica pública e às estratégias de 

apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à 

formação de professores e professoras e profissionais de serviços e apoio 

escolar, à ampliação e desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria 

e expansão da infraestrutura física da rede escolar; 

5. Consolidar o uso das tecnologias educacionais e de inovação das práticas 

pedagógicas no sistema de ensino, inclusive a utilização de recursos 

educacionais abertos, que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem; 

6. Universalizar o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de 

alta velocidade e ampliar até o final da década, a relação computador-aluno 

nas escolas da rede pública da Educação Básica, promovendo a utilização 

pedagógica das tecnologias da informação e comunicação; 

7. Aderir aos programas de apoio técnico e financeiro à gestão escolar para 

garantir a participação da comunidade escolar no planejamento e na ampliação 

da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática; 

8. Assegurar o cumprimento da política pública do transporte escolar no 

atendimento às normas do INMETRO; 

9. Adequar todas as unidades de ensino com acessibilidade de acordo com os 

padrões do MEC; 

10. Adquirir por meio de recursos financeiros federais e/ou estaduais, 

equipamentos e recursos tecnológicos para a utilização pedagógica em todas 

as escolas da Educação Básica, criando inclusive mecanismos para 

implementação das condições necessárias para a universalização das 

bibliotecas ou salas de leitura nas instituições educacionais com acesso a a 

internet; 

11. Desenvolver um plano de parceria intersetorial envolvendo todas as secretarias 

municipais, garantindo políticas de combate a violência na escola, incluindo o 

desenvolvimento de ações destinadas à capitação de educadores para 

detecção dos sinais de suas causas, promovendo a construção de uma cultura 

de paz no ambiente escolar; 
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12. Instituir um programa interdisciplinar, envolvendo todas as secretarias, 

entidades e órgãos do município de assistência aos jovens em regime de 

liberdade assistida e/ou em situação de rua; 

13. Assegurar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos 

professores e professoras da Educação Básica disponibilizando gratuitamente 

material didático e pedagógico suplementares, inclusive aqueles com formato 

acessível. 

 

MODALIDADES: 

Educação Especial: 

1. Assegurar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos estudantes 

vinculados ao sistema estadual, privado e municipal de ensino; 

2. Assegurar no transporte escolar acompanhamento para o atendimento 

adequado dos estudantes nas escolas e salas do AEE, que supra as 

demandas específicas, quando necessário; 

3. Estabelecer parcerias com especialistas que atendam as demandas 

apresentadas (terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, 

fisioterapeuta) para atendimento na sede e no campo de forma gradativa; 

4. Assegurar encontros com familiares, os programas da ação social e a escola; 

5. Garantir formação continuada para os profissionais que atendem alunos com 

necessidades educacionais especiais e assegurar recursos, equipamentos 

tecnológicos e didáticos necessários ao desenvolvimento das ações; 

6. Assegurar espaços que desenvolvam oficinas profissionalizantes que 

estimulem alunos que não conseguem avançar nos estudos; 

7. Fortalecer a intersetoriedade entre as secretarias de educação, saúde, 

assistência social, cultura e esporte para promover o atendimento adequado 

das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, na educação em tempo integral; 

8. Implementar avaliação da qualidade da educação especial por meio de 

indicadores específicos; 

9. Instituir Centro de Atendimento Especializado para atuação dos profissionais 

técnicos (psicólogo, assistente social, psicopedagogo, fonoaudiólogo, 

fisioterapeuta e terapeuta ocupacional), como apoio às salas multifuncionais; 
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10. Assegurar a alfabetização bilíngue de pessoas surdas sem estabelecimento 

de terminalidade temporal; 

11. Elaborar as Diretrizes Curriculares Municipal para a Educação Especial. 

 

Educação em Tempo Integral e Integrada 

1. Ampliar oferta da educação em tempo integral de qualidade para os educandos 

da Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

2. Estabelecer parcerias entre as esferas federal, estadual, bem como ONGs, 

associações, igrejas, clubes, empresas, teatro e comunidade para assegurar o 

atendimento aos educandos da Educação Infantil, Anos iniciais e Anos Finais 

do Ensino Fundamental em tempo integral; 

3. Adequar as unidades escolares para receber a educação integral, tais como: 

refeitórios, cozinhas, quadras poliesportivas, salas multifuncionais, 

acessibilidade, teatros, biblioteca, alimentação, recursos humanos. 

Educação de Jovens e Adultos 

1. Possibilitar o ingresso dos segmentos populacionais que estejam fora da escola 

na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), garantindo a 

continuidade e permanência na escola, após a alfabetização inicial; 

2. Realizar chamadas públicas regulares para matrícula na EJA promovendo 

parceria com as organizações da sociedade civil (instituições religiosas, 

sindicatos, associações, etc); 

3. Promover a articulação de políticas de Educação de Jovens e Adultos, às 

políticas sociais voltadas para o mundo do trabalho, saúde e geração de 

emprego e renda; 

4. Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de Educação 

de Jovens e Adultos, nos Ensinos Fundamental e Médio, na forma integrada à 

Educação Profissional. 

Educação Étnico-Racial: 

1. Garantir a valorização da identidade étnico-racial local das escolas das 

comunidades remanescentes de quilombos e comunidades indígenas; 
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2. Elaborar e implementar as diretrizes curriculares municipais, por meio de ações 

colaborativas com conselhos escolares, equipes pedagógicas e com a 

sociedade civil para efetivar o respeito à diversidade étnico-racial; 

3. Assegurar o cumprimento das leis que tratam do Ensino da História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena numa perspectiva inclusiva atendendo as 

especificidades das pessoas que vivem nessas comunidades. 

Educação do Campo: 

1. Consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de 

populações itinerantes e de comunidades indígenas e quilombolas, respeitando 

a articulação entre os ambientes escolares e comunitários e garantindo: 

a) O desenvolvimento sustentável e a preservação da identidade cultural; 

b) A participação da comunidade na definição do modelo de organização 

pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as práticas 

socioculturais e as formas particulares de organização do tempo; 

c) A reestruturação e a aquisição de equipamentos; 

d) A oferta de programa para a formação inicial e continuada de profissionais da 

educação; 

e) O atendimento em educação especial. 

Educação Ambiental 

1. Elaborar e implementar as diretrizes curriculares municipais para a Educação 

Ambiental, por meio de ações colaborativas com conselhos escolares, equipes 

pedagógicas e com a sociedade civil com vistas a incluir os princípios de produção e 

consumo sustentável.  

Valorização dos Profissionais da Educação 

1. Fortalecer a implementação efetiva do plano de carreira para os profissionais do 

magistério das redes públicas de educação básica, observados os critérios 

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

cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar; 

2. Buscar a ampliação da assistência financeira específica da União aos entes 

federados para implementação de políticas de valorização dos profissionais do 

magistério, em particular o piso salarial nacional profissional; 
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3. Garantir a valorização dos demais profissionais da educação, assegurando a 

elaboração do Plano de Cargos e Salários em conformidade à legislação federal; 

4. Implantar na rede de educação básica acompanhamento dos profissionais 

iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de 

fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após 

o estágio probatório e oferecer, durante esse período, curso de aprofundamento de 

estudos na área de atuação do professor com destaque para os conteúdos a serem 

ensinados e as metodologias do ensino de cada disciplina. 

Gestão Democrática da Educação Básica 

1. Qualificar conselheiros municipais em exercício, nos conselhos de controle social e 

de acompanhamento das políticas públicas educacionais; 

2. instituir processo de eleição para gestores escolares observando os critérios pré-

estabelecidos no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do 

Município de Morro do Chapéu, bem como observando as prerrogativas definidas no 

Plano Nacional de Educação acerca da gestão democrática. 

Fundo Municipal de Educação 

1. Garantir nos orçamentos municipais anuais, a previsão do suporte financeiro às 

metas constantes deste Plano Municipal de Educação; 

2. Garantir fonte de financiamento permanente e sustentável para todas as etapas e 

modalidades da educação pública municipal, estabelecendo mecanismos que 

assegurem o cumprimento dos artigos 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96, 

que definem os gastos admitidos como de manutenção e desenvolvimento do ensino 

e aqueles que não podem ser incluídos nessa rubrica; 

3. Ampliar o percentual de recursos destinados ao financiamento da educação, em 

regime de colaboração com o Estado e a União; 

4. Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação 

municipal destinada à educação; 

5. Elaborar estudo do impacto financeiro anualmente, tendo em vista os valores do 

piso salarial do professor e do salário mínimo para, se necessário, realizar otimização 

da rede, adequando o recurso a receber com as despesas previstas; 
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6. Desenvolver e acompanhar regularmente indicadores de investimento e tipo de 

despesa per capita em todas as etapas da educação pública; 

7. Definir a ampliação do investimento público em educação; 

8. Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que promovam a transparência e o 

controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, nos termos 

do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, com 

a redação dada pela Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, por meio da 

realização de audiências públicas. 

 

EDUCAR PARA VENCER 

 

1) PROGRAMA TODA CRIANÇA NA ESCOLA 
 

 Melhoria da Casa da Educação, atendendo as demandas dos estudantes. 

 Humanização da matrícula com redução de filas para maior comodidade e 

conforto dos pais. 

 Ao final de dois anos do mandato toda criança de MORRO DO CHAPÉU em 

idade escolar deverá estar matriculada na rede pública de Ensino. 

 Matrículas em domicílio para crianças cujos pais não tenham efetuado a 

matrícula no tempo hábil. 

 Criação dos cargos de agente de matrícula externa e agente de educação, para 

acompanhamento das crianças em situação de risco alimentar e carentes. 

 Escola em tempo integral. 

 Centro de atividades extracurriculares no turno oposto ao da escola. 

 Escola com cores padronizadas. 

 

2) EDUCAÇÃO PARA EMPREGABILIDADE 

 Cursos Livres para geração de emprego e renda: carpinteiro, pedreiro, 

eletricista, mecânico, técnico de enfermagem, atendimento ao público. 

 EDUCAÇÃO NO CAMPO – Cursos na área Rural – viabilizados em parcerias 

com a EMPRAPA, EMATER, SENAR e outros órgãos. 

 Cursos profissionalizantes em parcerias com outros órgãos estaduais e 

federais.  
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3) PROGRAMA ESCOLA HUMANIZADA 

 

 Lançamento de escola em tempo Integral para oferecer tranquilidade aos pais, 

maior aproveitamento do aluno dentro da escola.  

 Construção de mais unidades escolares para a Pré-Escola (convênio com 

MEC). 

 Construção e reformas de Escola para a rede Municipal adaptando aos novos 

tempos. 

 Utilização das áreas livres para produção de alimentos nas escolas. 

 Utilização de material reciclável nas áreas de lazer das escolas e nas hortas. 

 Acessibilidade nos prédios escolares. 

 Capacitação dos servidores da educação e adequação das escolas para 

oferecer uma Educação de qualidade voltada para crianças, jovens e adultos 

especiais – APAE. 

 Construção e aparelhamento de novas Creches. 

 Implantação de Laboratórios de Informática  

 Promover parcerias com a iniciativa privada para adoção de Escolas. 

 Olimpíadas Municipal – Jogos inter-colegias/gincanas. 

 Transporte Escolar urbano e rural de qualidade. 

 Bolsas aos estudantes de baixa renda para cursar o nível superior, 

aproveitando o seu tempo livre para prestação de serviço à prefeitura na 

alfabetização de jovens e adultos – EJA. 

 Feiras culturais – concurso de redação. 

 Votação para escolha dos diretores escolares municipais.  

 

4) PROGRAMA EDUCADOR DO FUTURO 

 Capacitação permanente dos professores e avaliação trimestral do 

desempenho funcional. 

 Criação de Centro de Capacitação para que o município se torne um referencial 

no estado. 

 Parceria com as prefeituras da região.  

 Reformulação do Plano de Cargo e Salários.  

 Transparência na Administração do FUNDEB. 
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 Reconhecimento e valorização do servidor padrão por escolas. 

 

5) PROGRAMA EDUCAÇÃO LIBERTADORA 

 Erradicação do Analfabetismo envolvendo toda sociedade e aproveitamento 

dos alunos universitários que recebem bolsa de estudos como professores 

voluntários da rede Todos pela Educação. 

 Prática esportiva nas escolas. 

 Construção de Ginásios Poliesportivos.  

 Esporte de alto rendimento – patrocínio de atletas através do programa do 

Governo Federal (Faz Atleta). Faz Atleta Municipal – Criação de Lei Municipal 

de Incentivo ao esporte amador (renúncia de receita – ISS). 

 Construção de Biblioteca Pública. 

 

6) PROGRAMA DEMOCRACIA COM RESPONSABILIDADE 

 Reformulação do Plano Municipal de Educação. 

 O Meio ambiente nas escolas (conselho do meio ambiente). 

 Implantação de uma Central para produção de aulas virtuais extracurriculares, 

capacitação dos professores e servidores, avaliação das políticas de educação, 

avaliação de professores, alunos e métodos.  

 Acompanhamento da vida familiar dos alunos da rede pública com adoção de 

políticas na área social.  
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CULTURA – MORRO DO CHAPÉU, TRADIÇÕES MIL! 

O presente plano propõe as linguagens artísticas e culturais tradicionais serem 
praticadas e ensinadas nas escolas com oficinas pelos artistas, parcerias com 
instituições e grupos artísticos e culturais, oficinas realizadas pelos mestres fazedores 
culturais como ferramenta de ensino e reconstrução de valores. 

Propõe também que sejam feitas parcerias comunitárias entre as instituições 
de ensino com os espaços e grupos culturais e artísticos; tendo esses como 
colaboradores nas práticas sociais e na formação cidadã de crianças e adolescentes 
com arte e tradicionalidade. 

Propõe eventos como festivais, encontros local e regional, mostras, troca de 
experiências entre os monitores tanto na sede como no interior do município, tendo a 
escola como um espaço ponto de partida nessa formação. 

 

ARTES TRADICIONAIS 

Tem como plano a valorização e fomento das artes tradicionais como fonte 
histórica, identitária e ancestralidade. 

Prevê como fundamental o artesanato popular na complementação de renda e 
aquecimento de mercado, busca fortalecer a cultura religiosa plural em todos os 
recantos do município. 

Articulação e busca de incentivos estaduais e federais nesse campo como 
forma de apoio ás logísticas no setor, a busca através do fundo municipal de cultura 
e demais meios de acessos. 

 

1. Fortalecimento da Identidade cultural e diálogo intercultural; 

2. promover e proteger as diversas manifestações culturais, materiais e 

imateriais, delimitando as diversidades culturais e proteger o Patrimônio 

Histórica e Cultural; 

3. fomentar a Economia da Cultura como forma de viabilizar a auto 

sustentabilidade dos artistas e produtores; 

4. Fomentar o Fundo Municipal de Cultura; 

5. Incentivo à leitura e potencialização das bibliotecas municipais nos 

povoados; 

6. Integração da educação e cultura. As escolas serão convertidas em 

equipamentos culturais para a população em geral e para a juventude em 

particular; 

7. Apoio e qualificação para artistas, produtores e gestores culturais; 
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8. Contemplar ações para os gêneros e linguagens: artes plásticas; fotografia; 

teatro; dança; Audiovisual (animação, ficção e documentário); literatura; música 

(de raiz, contemporânea, erudita e de vanguarda); culturas populares e 

tradicionais (quilombolas, de terreiro, de indígenas); segmentos historicamente 

excluídos e oprimidos (pessoas com deficiência, com transtornos mentais e 

populações de afrodescendentes, LGBTQIA+, ciganos e indígenas); mestres e 

artistas populares (mestre de música e dança, repentistas, artesãos; 

bordadeiras e artistas sacros); tradições populares (terno de reis, folia de reis, 

rodas de viola, vaquejadas, micaretas, festas religiosas e filarmônicas) 

9. Garantir o controle social por meio do Conselho Municipal de Cultura; 

10. Revitalizar o mercado cultural colocando-o a disposição das diversas 

expressões culturais (música, dança, capoeira, artes plásticas, teatro, 

fotografia, etc.) 

11. Revitalização dos Valores e Símbolos locais: Hino local, Bandeira local; 

12. Ensino da história da cidade e das regiões da Chapada Diamantina nas 

escolas.   

 

A CULTURA QUE HERDAMOS E CONSTRUIMOS 

1) PROGRAMA PATRIMÔNIO CULTURAL – MINHA CIDADE, MEU ORGULHO: 

 Concurso de Banda Marcial Municipal e Fanfarras. 

 Construção de uma Nova Identidade Cultural respeitando a diversidade.  

 Revitalização dos Valores e Símbolos locais: Hino local, Bandeira local. 

 Ensino da história da cidade e das regiões nas escolas. 

 Concurso de redação sobre a história da cidade.  

 Festival das orquídeas – fortalecendo as atrações musicais locais e o 

artesanato. 

 Semana da Cultura Municipal com exposição e feira envolvendo todas as 

manifestações artísticas. Arte na Praça – sempre uma vez por mês 

apresentação de artistas locais público, com exposição de artes, fotografias, 

livros e todas as manifestações culturais. Comemoração do dia da cidade.  

 Revitalização da Casa do artesão.  

 Construção de um anfiteatro e um auditório. Palestras educativas nos 

povoados e na sede.  
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ESPORTE E LAZER – MORRO DO CHAPÉU, UM SÓ CORAÇÃO A PULSAR! 

Objetivo: estimular a prática do esporte e lazer.  

Ações: 

1 Construção de pelo menos três quadras de esporte de múltiplo uso nos maiores 

povoados do município; 

2 Criação de um calendário de eventos esportivos; 

3 Estruturação da seleção municipal de futebol para a disputa de competições 

estaduais e regionais; 

4 Construção e/ou recuperação de campos de futebol de várzea nas 

comunidades e sede do município;  

5 Estruturação do futebol de salão e Campeonatos municipais (Municipal, 

Araguaia, Copa Rural e torneios dos distritos); 

6 Bolsa Atleta para amadores e profissionais; 

7 Atração de eventos de esporte de aventura para o município (Corrida Mountain 

Bike); 

8 Organização dos Jogos Escolares com diversas modalidades esportivas 

(Handball, Volei, Basquete, Futebol, Natação, etc.); 

9 Esporte como meio de inclusão social, apoiando escolinhas nos bairros 

ensinando Capoeira, Karatê, Jiu Jitsu; 

10 Revitalização do Parque de Exposições e incentivo à realização de vaquejadas, 

campeonato municipal de argolinha, cavalgadas e esportes similares; 

11 Criação de um Fundo Municipal para o Esporte para captar receita via 

arrecadação de impostos ou compensações socioambientais a partir da 

iniciativa privada; 

12 Ampliar o acesso ao lazer com áreas de atividades para a juventude (Skate, 

patins, bicicleta), idosos (Academia do Idoso, Dama, Xadrez, etc.). 

13 Criação do Programa de Incentivo ao Esporte com o intuito de incentivar atletas 

de alto rendimento do Município. Entre as modalidades contempladas estão 

karatê, judô, futsal, voleibol, tênis, natação, entre outras. A iniciativa é voltada 

a todos os atletas de destaque da Cidade, que possuem títulos a níveis 

regionais 
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AÇÕES DA GESTÃO PARA ESPORTE E LAZER 

 

ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ESPORTE E LAZER 

Ações de Curto Prazo: 

 Criar a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 

 Formar a equipe para a Secretaria Municipal de Esporte; 

 Fazer um estudo da real estrutura e situação da Secretaria Municipal de 

Esporte; 

 Fazer um levantamento concreto da estrutura de material e de espaços 

físicos esportivos do município; 

 Convocar todas as instituições do setor desportivo, político, público e 

privado, desportistas e interessados, para discutir e elaborar o Calendário 

esportivo para o exercício de 2021. 

 

Parcerias 

 Fazer parcerias com setores públicos (Secretarias Municipal, Câmara de 

Vereadores, etc.), com as empresas do setor privado (comércio, bancos e 

outros) e as instituições do terceiro setor, para garantir as ações postas no 

Calendário Esportivo; 

 Buscar convênios nas esferas estadual e federal para projetos sociais da 

infraestrutura com natureza desportiva (Ginásio de Esporte, Praça de Esporte 

para Lazer e Recreação, Quadras Poliesportivas abertas w com cobertura, 

Estruturação dos Campos de Futebol Várzea e do Estádio Municipal). 
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PROJETO ESPORTE PARA TODOS 

Elaboração de um projeto Esporte para todos com programação inovadora para o 

esporte e lazer do município. 

 

Promoção da saúde 

 Desenvolver atividades Físicas na Promoção da Saúde, Bem Estar Físico, 

Mental, Social e Psicológico; 

 Incluir atividades para reeducação postural e melhoria na biomecânica, para 

atenuar as dores crônicas frequentes na população; 

 Realizar encontros públicos trimestrais com todos os participantes do Projeto 

Esporte para Todos, com parcerias da Secretaria de Saúde e 

Desenvolvimento e Serviço Social, atuando na avaliação física e da saúde 

(verificação de pressão arterial, glicemia e outros); 

 

Formação e valorização do profissional 

Ações de Curto Prazo: 

 Desenvolver uma pesquisa para levantamento do perfil dos profissionais de 

Educação Física e agentes das áreas relacionadas ao esporte e lazer, assim 

identificar e oportunizar o desenvolvimento na capacitação profissional; 

 Oportunizar com cursos de capacitação os profissionais de Educação Física e 

agentes com aptidão para o esporte e lazer; 

 Elaborar um projeto (Esporte para Todos), em parceria com os demais setores; 
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 Contratar para o Projeto Esporte para todos, agentes de esporte e 

profissionais de Educação Física que participaram dos cursos de qualificação 

na área esportiva oferecidos pela gestão pública; 

 Promover a participação dos profissionais de Educação Física e agentes 

esportivos em encontros públicos de esporte, nos bairros e no interior do 

município. 

Ações de Médio Prazo 

 Promover a integração das entidades esportivas municipais com instituições de 

ensino público e privado para o desenvolvimento de programas de ensino 

visando capacitação dos agentes esportivos e profissionais da área de 

educação física. 

 

Eventos de Participação 

Ações de Curto Prazo: 

 Promover eventos esportivos e de lazer conforme calendário esportivo; 

 Fomentar ações desportivas com lazer e recreação de forma gratuita em 

espaços públicos e privados, estimulando as práticas de atividades física e 

lúdica na população; 

 Trabalhar em parceria com LMF (Liga Morrense de Futebol), Instituições e 

Federações locais, nos eventos do Calendário Esportivo por elas organizados; 

 Contribuir para o fortalecimento das Instituições e Federações do Município. 

 

Ações de Médio Prazo: 

 Fomentar a realização de eventos esportivos de cunho municipal e estadual. 

 

Publicidade  

 Intensificar a divulgação dos eventos esportivos e atividades de lazer visando 

o aumento direto e indireto a participação da comunidade; 

 Utilizar os vários meios de comunicação que possibilite a difusão dos eventos 

e atividades; 
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 Realizar Conferência e Fórum de discussão municipal, para avaliar as ações 

do esporte no município; 

 Promover palestras para sensibilizar a população dos benefícios das práticas 

de atividades físicas para sua saúde, bem estar físico, mental, social e 

psicológico; 

 Informar a população os locais e tipos de atividades oferecidos, estimulando-

os à prática de exercícios regulares; 

 Divulgar os eventos via meios de comunicação ofline e online (TV e rádio);  

 Ampliar a utilização da internet e seus serviços (site do município, redes sociais, 

YouTube, etc.) para a promoção dos eventos e atividades esportivas e de lazer. 

 

 

 

CAPÍTULO ESPORTE E LAZER 

Esporte Educacional e Cooperativo 

Ações de Curto Prazo 

 Integrar esforços com entidades de ensino público e privado para a atuação de 

seus estudantes nos eventos regulares do município; 

 Promover momentos para orientação com palestras e atividades educativas 

para a população; 

 Fazer parceria com a Secretaria de Educação na consolidação do Projeto 

Esporte na Escola; 

 Firmar parcerias com as escolas municipais e estaduais na disponibilização dos 

espaços de esporte para prática de atividades desportiva e lazer, nos finais de 

semana de forma dirigida. 

Ações de Médio Prazo 

 Apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, nos eventos do projeto 

Esporte na Escola (Olimpíadas escolares e jogos estudantis, etc.); 

Ações de Longo Prazo 
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Avaliação  

Fazer relatórios mensais (fotográficos e escritos) com avaliações diagnósticas 

de desempenho e da abrangência de atendimento das atividades desenvolvidas.  

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DA INFRAESTRUTURA  

ESPORTIVA E DE LAZER 

 

Ações de Curto Prazo: 

 Buscar convênios para garantir que novos projetos de instalações esportivas 

e de lazer sejam realizados e executados nos bairros mais vulneráveis da sede 

e no interior do município, dentro das normas oficiais; 

 Disponibilizar nas instalações esportivas municipais espaços para atividades 

físicas, esportivas, culturais e recreativas complementares (gincanas, festivais, 

movimentos culturais, dança, artes marciais e outros) na sede e no interior do 

município. 

 

Ações de Médio Prazo: 

 Buscar parcerias para garantir espaços físicos esportivos e de lazer com livre 

acesso (com autorização médica) das pessoas portadoras de necessidades 

especiais e dos idosos;  

 Assistência e adequação de infraestrutura das escolinhas esportivas de 

modalidades diversas; 

 Buscar Convênios Federais e/ou Estaduais para construção de um ginásio de 

esporte; 

 Fazer parcerias com espaços esportivos privados (AABB, Arena Chapada, 

entre outros) para desenvolver ações de projetos esportivos e de lazer; 

 Reforma e manutenção dos espaços desportivos e de lazer já existentes, 

sempre que possível com acessibilidade (E COM RAMPAS PARA PESSOAS 

COM NECESSIDADES ESPECIAIS); 

 Instalar placas de orientação nas academias ao ar livre sobre o uso dos 

aparelhos de ginásticas; 
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 Ampliação de espaços públicos na sede e no interior do município para a 

prática de atividades físicas e de lazer. 

Ações de Longo Prazo: 

 Construção e instalação de quadras poliesportivas e outros espaços para o 

esporte e lazer; 

 Construção de Centro de treinamento integrado com infraestrutura para as 

atividades de diversas modalidades (Ginásio Poliesportivo Municipal); 

 Construção de uma pista de atletismo no Estádio Municipal e reforma e 

manutenção de outras instalações; 

 Instalar e/ou manter academias ao ar livre para implantação de atividades 

alternativas; 

 Instalar placas com horários de atendimento dos profissionais de Educação 

Física nas academias ao ar livre; 

 Construção de uma pista para caminhada, corrida e ciclismo na sede do 

município por meio de parcerias, convênios e/ou recursos próprios. 

 

 

SAÚDE – SAUDE DE TODOS NÓS! 

 

 Objetivo: Estruturar a rede de saúde do município tendo como porta de entrada 

e acesso ao SUS e Atenção Básica de Saúde, sendo esta referenciadora para 

a rede de média e alta complexidade, assegurando ao cidadão morrense um 

atendimento de qualidade, eficiente e humanizado.   

  

 Ações: 

1. Informatização da Rede de Atenção à Saúde; 

2. Abertura e funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA); 

3. Capacitar e valorizar o profissional de saúde em todos os níveis; 

4. Garantir a cobertura em 100% de ACS (agentes comunitários de saúde); 

5. Ampliar o programa de saúde bucal e atendimento odontológico; 

6. Qualificar os programas de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, 

vigilância a saúde do trabalhador e ambiental; 
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7. Manutenção de estoque regular de medicamentos na Farmácia Básica e nos 

postos de saúde; 

8. Qualificar a assistência farmacêutica no município;  

9. Criar, a partir das propostas da Rede Cegonha, o Centro de Referência da 

Mulher e da criança; 

10. Criação do Centro Municipal de Reabilitação; 

11. Construção da sede própria do CAPS – Centro de Apoio Psicossocial; 

12. Apoio incondicional a garantia de Políticas públicas da saúde do idoso no 

município; 

13. Implantar a Ouvidoria de Saúde do Município, colocando a Prefeitura mais 

perto do cidadão; 

14. Implantação do Programa Melhor em Casa – Serviço de Atendimento 

Domiciliar.  

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A Assistência Social, conforme preconiza a Lei Orgânica da Assistência Social – 

LOAS é direito do cidadão e dever do Estado, tem o objetivo de garantir a proteção 

social à família, especialmente às crianças, jovens, mulheres e idosos em situação de 

vulnerabilidade e risco social e grupos socialmente excluídos, materializando-se por 

meio de projetos, programas e serviços que devem ocorrer de forma articulada com 

as demais políticas públicas. Para a concretização desses direitos, registra-se aqui o 

compromisso de dar continuidade às ações já implantadas, cujos resultados são 

satisfatórios e implantar novas ações que atendam às necessidades básicas da 

população.  

 Ações: 

Gestão dos Programas, Serviços e Benefícios: 

 Pactuar, entre os entes federados, os procedimentos que garantam a oferta 

prioritária de serviços socioassistenciais para os indivíduos e às famílias 

beneficiárias dos Programas de Transferência de Renda: Bolsa Família – PBF, 

do PETI e Benefício de Prestação Continuada – BPC;  
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 Aderir ao programa federal Município Amigo da Família 

 Ampliar e fortalecer o atendimento do CREAS – Centro Especializado da 

Assistência Social, implantando núcleos de atendimento no interior do 

Município; 

 Promover formação continuada aos trabalhadores do Sistema Único da 

Assistência Social garantindo o atendimento humano e de qualidade à 

população que busca os serviços da assistência social; 

 Descentralizar o atendimento do Programa Bolsa Família para o interior do 

município, visando facilitar o acesso aos beneficiários; 

 Fortalecer as Ações desenvolvidas pelo CRAS – Centro de Referência da 

Assistência Social, potencializando-as para o atendimento das comunidades 

mais distantes por meio das equipes volantes; 

 Reestruturar administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social, 

dando condições necessárias para a realização de Concurso Público vinculado 

ao SUAS e Criação do Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Sistema 

Único de Assistência Social.  

 Fortalecer os espaços de participação social como os Conselhos Gestores, 

vinculados à assistência social, implantando espaço físico exclusivo para o 

desenvolvimento de suas funções e apoio material à realização das 

conferências e fóruns comunitários; 

 Incentivar as entidades de organização civil a desenvolver trabalho na área 

social, ampliando e desenvolvendo parcerias; 

 Garantir a execução dos Benefícios Eventuais, na perspectiva de atender 

situações emergenciais da área social. 

Segurança Alimentar 

 Reimplantação do Programa do Leite Zero, com distribuição à população 

carente; 

 Implantar processos permanentes de educação alimentar, nutricional e direito 

humano à alimentação adequada; 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Segurança Alimentar para profissionais e 

para as famílias beneficiárias; 

 Ampliar o Programa de Aquisição de Alimento (PAA), visando beneficiar os 

produtores da agricultura familiar e a população com necessidades nutricionais. 
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Política de Gênero e Igualdade Racial 

 Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de atendimentos às 

mulheres vítimas de violência, fazendo os mesmos chegarem à zona rural de 

nosso município; 

 Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em 

situação de violência, além de ações que visem reduzir os índices de violência 

contra a mulher; 

 Buscar parcerias com instituições privadas para instalar Centros 

Especializados da Mulher em situação de violência; 

 Priorizar as mulheres chefes de família em situação de vulnerabilidade nos 

diversos programas sociais do município; 

 Incentivar a formação de cooperativas de produção por parte das mulheres, 

promovendo o empreendedorismo e economia solidária para mulheres; 

 Desenvolver trabalho social junto às comunidades quilombolas, com objetivo 

de fortalecer estas comunidades. 

 Promover projetos de inclusão social das populações historicamente 

discriminadas, em especial a população afrodescendente. 

 Promover projetos voltados para o respeito à diversidade sexual e tolerância a 

todos os tipos de diversidade. 

 

Crianças/ adolescentes e jovens 

 

 Implantar Programa de Atendimento à Adolescentes de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto, com o objetivo de incluir socialmente o 

adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, caso 

necessário, em programas oficiais e comunitários de auxílio à saúde, educação 

e assistência social na perspectiva de reduzir a violência e o ato infracional em 

nosso munícipio.    

 Implantar Programa de Atendimento à Crianças e Adolescentes evadidos ou 

em risco de Evasão Escolar, desenvolvendo ações de cunho social que 

promovam a sociabilidade, a criatividade, a construção de relações afetivas 

saudáveis, estimule o potencial cognitivo e favoreça o ingresso, o regresso, a 

permanência e o sucesso na escola, garantindo o restabelecimento das 

relações família-escola-comunidade, visando seu desenvolvimento integral; 
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 Ampliar o Programa de Atendimento à Criança e Adolescente em Uso 

Problemático de Álcool e outras Drogas- Vínculo, visando garantir o 

acolhimento e atendimento por meio de atividades comunitárias de caráter 

informativo e reflexivo que favoreçam o processo de reinserção familiar e social 

das crianças e adolescentes usuários de substancias psicoativos, desta forma 

favorecendo a redução da violência.  

 Ampliar o Programa Laços de Proteção para garantir o atendimento de crianças 

e adolescentes vítimas de todas as formas de violência, desenvolvendo ações 

que propicie o fortalecimento dos vínculos familiar e comunitário, promovendo 

ainda, atividades que levem a desenvolver a autoestima, superar os maus 

tratos ou outras dificuldades 

  Implantar o programa de Família Acolhedora, para que as famílias fiquem 

prioritariamente com seus filhos; 

 Ampliar o Programa de Combate ao Trabalho infantil, buscando identificar e 

retirar crianças e adolescentes do trabalho perigoso, penoso, insalubre e 

degradante, possibilitando assim, o acesso, a permanência e o bom 

desempenho de crianças e adolescentes na escola; 

 Implantar Casa de passagem para o atendimento às crianças e adolescentes 

com direitos violados que necessitam de abrigo temporário. 

 Inscrever-se na edição do Selo UNICEF Edição 2021- 2024, cumprindo todas 

as exigências preconizadas pelo UNICEF, assegurando assim o avanço nas 

políticas públicas voltadas à infância e adolescência e garantindo a certificação 

de Morro do Chapéu, como Município Aprovado. 

 

Idosos 

 Implantar Centro de Convivência para Idoso no Município, sendo espaço de 

oportunidade do desenvolvimento de atividades físicas, culturais, recreativas e 

sociais; 

 Ampliar o Serviço de Convivência para Idoso, priorizando os idosos em 

situação de vulnerabilidade social.  

 Incentivar a produção cultural e de lazer para as pessoas idosas; 



40 
 

 Criar, nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, oportunidades 

para o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre as gerações, que 

incluam a utilização de novas tecnologias; 

 Promover fóruns de debates para discutir temas relacionados ao tema 

envelhecimento, com o objetivo de uma reflexão e o respeito à pessoa idosa 

por parte de toda a sociedade. 

 Implantar Programa de Atendimento, o qual tenha como objetivo resgatar e 

valorizar o papel social do idoso, seus saberes, experiência e vivências, por 

meio de ações de cunho social, permitindo um maior conhecimento do idoso 

sobre seus direitos e participação social. 

 Criar o programa municipal de capacitação de cuidadores de idosos; 

 

Habitação de Interesse Social 

 Firmar convênio com o Governo Federal e Estadual para construção de 

moradias, tanto na sede como no interior do munícipio;  

 Apoiar à Associação de Moradias e Cooperativas Habitacionais existentes no 

município.  

 Buscar parceria junto a FUNASA para construção de banheiros. 

 Realizar regularização fundiária, por meio de estratégias junto aos diversos 

setores com a criação de programa que inclua incentivos fiscais do município e 

captação de recursos em órgão estaduais e federais. 

 Criar o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social, visando realizar 

cadastro atualizado da demanda de moradias de habitação de interesse social. 

 Apoiar e fortalecer o Conselho Municipal de Habitação.  

 Criar normativos legais para estipular um percentual mínimo do orçamento 

municipal que seja destinada ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse 

Social. 

 

 

 

 

. 
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SEGURANÇA PÚBLICA – MORRO DO CHAPÉU, POVO ORDEIRO, BOM E 
HOSPITALEIRO! 

 

 

 Objetivo: Através da Secretaria de Segurança Pública, criar a guarda municipal 

e equipá-la. Buscar junto ao Governo do Estado o apoio necessário para 

ampliação do efetivo policial e frota para garantir a segurança no município. 

 

 Ações integrativas:  

 

1. Elaboração de Plano Municipal de Segurança Pública, a partir de um 

diagnóstico para compreender a dinâmica da criminalidade no município, para 

que se torne possível planejar ações que podem ser executadas pela prefeitura 

para diminuir a sua ocorrência; 

2. Criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública; 

3. Apoiar e fortalecer o Conselho Municipal de Segurança Pública                    

(Conseg); 

4. Assegurar que em todas as ruas (sede e povoados) tenham iluminação pública 

de qualidade; 

5. Implantar programas de inclusão social com o foco na complementação de 

renda; 

6. Assegurar atenção prioritária à criança e ao adolescente, garantindo meios 

para assegurar o pleno funcionamento dos Conselho Tutelar e do Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente; 

7. Garantir o apoio aos centros de atenção às crianças e adolescentes e aumentar 

gradativamente esses espaços que tenham como como focos a educação, o 

atendimento psicossocial, atividades artísticas e culturais; 

8. Buscar estratégias junto aos entes federados para tornar a PM em uma 

Companhia Independente, Ronda Maria da Penha, Ronda Rural 

9. Instalar a central de videomonitoramento; 

10. Criar o Fundo Municipal de Segurança Pública; 

11. Apoiar as Polícias Militar e Civil com disponibilização de funcionários e demais 

suportes para o trabalho da equipe. 
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GESTÃO PÚBLICA 

 

Controle das Políticas Públicas, Transparência e Participação Popular 

 

 Objetivo : o cidadão tem o direito ao conhecimento e controle das políticas 

publicas e dos atos do governo. 

 

 Ações integrativas: 

 

1. Otimização da Gestão Pública e reorganização da estrutura administrativa; 

2. Utilização da INTERNET para divulgação das licitações, tomadas de preços e 

na prestação de contas (Diário Oficial); 

3. Criação de comissão de acompanhamento do Programa de Governo; 

4. Criação da Secretaria de Comunicação Social; 

5. Realização de Concurso Publico em diversas áreas; 

6. Estimular a criação e manutenção do controle e participação social a partir dos 

Conselhos Municipais. 

7. Garantir a Transparência na Gestão a partir da publicidade dos atos e realizar 

Consultas Populares para a tomada de decisões. 

8. Implantar o Monitoramento e Avaliação das Políticas Públicas do Município 

(planejamento, objetivos, metas, prazos e avaliação) 
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 INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE – MINHA CIDADE É LINDA DEMAIS! 

 

Pavimentação das Estradas e calçamentos 

 

 Objetivo: Melhorar as condições de acesso e tráfego nas vias municipais e 

estradas vicinais 

 

 Ações:  

 

1. Ampliação do programa de Pavimentação em paralelepípedo, na sede, distritos 

e povoados; 

2. Manutenção das estradas vicinais de Morro do Chapéu; 

3. Pavimentação nos bairros; 

4. Padronização das calçadas; 

5. Construção e manutenção de praças, parques e jardins ampliando e 

melhorando os espaços de lazer; 

6. Requalificação do espaço urbano (Sinalização, organização e adequação das 

ruas e avenidas);  

7. Abertura de novas estradas e acessos nas localidades. 

8. Construção do Semi-anel viário 

9. Revitalização da Avenida Joel Modesto 

10. Revitalização da Rodoviária 

 

Saneamento básico e coleta de lixo 

 

 Objetivo: garantir a melhoria na qualidade de vida 

 

 Ações: 

 

1. Ampliação e manutenção das redes de esgoto e unidade de tratamento 

2. Monitoramento do Sistema de Saneamento Básico. 

3. Sistema de abastecimento rural: construção de barreiros e cisternas para 

consumo humano e produção de alimentos. 
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4. Tratamento de resíduos sólidos: apoio e fomento a coleta seletiva e 

reaproveitamento dos resíduos e disposição final. Orientação para o processo 

de reciclagem, programa de conscientização para o sistema de coleta seletiva 

de resíduos.  

5. Construção de privadas sanitárias com fossas sépticas (Sede e interior do 

município). 

6. Buscar junto aos órgãos governamentais, parceria público privada ou via 

consorciamento entre municípios, as soluções para regularização da 

disposição final do lixo / construção do aterro sanitário 

7. Treinamento e equipamento para catadores. Apoio a criação de cooperativas e 

associações que organize a classe e amplie a renda do catador. 

 

 Ampliação, modernização e democratização dos sistemas e meios de 

comunicações 

   

 Objetivo: Democratizar a comunicação no município ampliar as ofertas dos 

serviços de telecomunicações bem como introduzir alternativas modernas de 

comunicação, para a melhoria do nível de competitividade da economia 

regional. 

  

 Ações:  

1. Ampliação da rede de celular na zona rural e acesso a internet no município; 

2. Democratizar a comunicação, buscando ampliar as rádios comunitárias, TVs 

educativas, web TV, sites, focando conteúdos regionais. 

 

 

 Conservação e utilização dos recursos naturais 

 

  Objetivo: acompanhar, controlar e fiscalizar o uso dos recursos naturais; 

efetuar ações de recomposição das áreas degradadas ou em processo de 

degradação. 
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 Ações:  

 

1. Perfuração de poços artesianos para as comunidades; 

2. Ampliação da rede de água potável e regularidade no abastecimento em todo 

o município; 

3. Identificação do patrimônio natural regional; 

4. Monitoramento da qualidade da água; 

5. Recuperação das margens do rio (centro de mudas para reflorestamento); 

6. Monitorar a localidade de Tareco e o uso dos recursos hídricos ali encontrados. 

 

 

 

 

 


