
 

 
 

PLANO DE GOVERNO 

Dr. Cláudio e Itamar 

 

Conhecida por seu povo hospitaleiro, por seu clima invejável e por suas mil tradições, Morro do 

Chapéu é uma terra que a todos encanta. E para cantá-la, como bem disse a saudosa 

Professora Judith Arlêgo, “é preciso conhecer suas belezas, riquezas e atrações”, mas também 

os seus problemas, desigualdades e necessidades. 

 

Pensando nisso, este Plano de Governo foi construído a partir do estudo de cada uma dessas 

particularidades, buscando sempre apresentar propostas viáveis ao seu enfrentamento, nas 

diferentes áreas de atuação do poder público municipal. 

 

Essas propostas servirão de pilares da nossa gestão, que se pautará pela transparência, pela 

probidade, incentivando a participação popular, buscando a aplicação eficiente dos recursos e 

oferecendo serviços públicos de qualidade. 

 

Neste caminho, uma Reforma Administrativa é imperativa, com o fito de reestruturar e 

modernizar a máquina pública. É preciso reconstruir para avançar, na busca de melhor atender 

as demandas da nossa gente, principalmente nas áreas mais carentes, como saúde, educação, 

assistência social e infraestrutura. 

 

Nossa administração trabalhará de forma integrada, interconectando as diversas Secretarias, 

que enfrentarão os problemas em conjunto, já que políticas públicas de qualidade são fruto de 

um esforço mútuo e coletivo. 

  

É com base nisto, respeitando as individualidades, mas sempre pensando no coletivo, que 

reconstruiremos nossa querida Morro do Chapéu, para que ela avance, gere riqueza, renda, 

emprego e bem-estar social. 

 

Vamos juntos, pra fazer uma nova história! 

 

 

 

 



 

 
 

GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Para melhor planejar e governar, as Secretarias Municipais precisam atuar de forma integrada, 

construindo soluções conjuntas e com a efetiva participação popular, que deve ser 

permanentemente estimulada na busca por soluções compartilhadas para os problemas do 

Município. 

 

Estas soluções devem impactar direta e positivamente na vida das pessoas, a partir de uma 

nova forma de pensar a gestão pública, entendendo e atendendo as necessidades da 

população em cada bairro e em cada povoado.  

 

Para isso, será necessário implementarmos um Planejamento Estratégico, para (re)pensar e 

propor soluções viáveis e coletivas, o que perpassa tanto por uma melhor elaboração e 

execução do Orçamento Municipal Participativo, quanto pela coordenação dos programas das 

Secretarias. 

 

Também é necessário que nos debrucemos sobre as novas vocações econômicas do 

Município, pensando nas peculiaridades das diversas regiões, nas culturas tradicionais e nas 

novas culturas, que prometem alavancar o nosso agronegócio, importante vetor de crescimento 

e de geração de emprego e renda, sem nos descuidarmos da agricultura familiar. 

 

Estes setores produtivos precisam de maior capacitação profissional, buscando a excelência 

de cada área, fomentando e atraindo novos investidores e parceiros que aqui desejem implantar 

os seus negócios, num plano de desenvolvimento e governança de longo prazo. 

 

Também é necessário aprimorar o diálogo com a sociedade civil organizada. Para isso, a 

administração deve ir ao encontro do cidadão, ouvindo-o e entendendo as suas demandas, 

tendo a Ouvidoria Municipal e o Projeto Prefeitura Itinerante um papel indispensável nesta 

missão. 

 

É preciso dar um “choque de gestão”, estabelecendo metas e acompanhando de perto os 

resultados, avaliando os programas e projetos a serem mantidos, ampliados e implementados, 

onde cada Secretário deverá ouvir os setores que atua, para, em conjunto, estabelecer 

diretrizes de trabalho, a serem fiscalizadas diretamente pelos envolvidos, estando a 



 

 
 

administração sempre aberta à participação dos Conselhos Municipais, cuja atuação deve ser 

incentivada. 

 

Todo este trabalho de planejamento estratégico e governança passa, ainda, pela valorização e 

qualificação permanente dos quadros de Servidores Públicos Municipais, que têm papel 

fundamental na execução desse pensamento. 

 

É preciso tornar a administração inovadora e descentralizada, utilizando ferramentas eficazes 

de controle e gestão, planejando estrategicamente para melhor executar. 

 

Necessário também um maior cuidado com o Patrimônio Público, que deve ser 

permanentemente inventariado e conservado, otimizando a sua utilização e evitando gastos 

desnecessários. Daí porque os setores de Licitação, Compras e Contratos devem ser tratados 

de forma transparente, priorizando o comércio e a mão de obra local, sempre que possível. 

 

Também o Arquivo Público merece atenção especial, já que não se pode planejar o futuro sem 

conhecer o passado. O nosso acervo precisa ser conservado e digitalizado, guardando para as 

próximas gerações todo o conhecimento gerado ao longo da nossa história. 

 

Para garantir mais eficiência e agilidade no atendimento aos cidadãos, com informações 

precisas e em tempo real, o site da Prefeitura é ferramenta importante, já que permite a todos 

o acompanhamento dos atos da gestão, sendo necessário ainda repensar o Protocolo 

Municipal, revendo procedimentos e objetivando a diminuição do uso de papel, priorizando o 

atendimento digital, que traz agilidade, evita desperdícios e desonera o orçamento com a 

redução de consumo e reaproveitamento de materiais. 

 

FINANÇAS PÚBLICAS 

 

De nada adianta planejar estrategicamente o Município se não houver um rígido controle das 

suas finanças. Repensar a capacidade de endividamento, para que o erário possa tanto pagar 

em dia as suas contas quanto manter e ampliar a capacidade de investimento, necessária para 

garantir a exequibilidade deste planejamento. 

 



 

 
 

À vista disso, o Controle Interno tem papel importante e deve ser fortalecido, juntamente com a 

Secretaria de Finanças, para executar um planejamento financeiro e fiscal eficiente, com metas 

e acompanhamento de gastos. 

 

É preciso dar transparência à aplicação e à prestação de contas dos recursos públicos, que 

perpassa pela modernização da gestão, trazendo mais eficiência aos serviços, promovendo 

uma administração aberta e participativa. 

 

É necessário ainda priorizar o comércio local, para compra de produtos e equipamentos, 

contribuindo para a manutenção das micro e pequenas empresas, que geram emprego e renda 

para o Município, estimulando a inclusão no mercado de trabalho de jovens e pessoas 

portadoras de necessidades especiais. 

 

AÇÕES 

 

- Recuperação da capacidade municipal de investimento com recursos próprios, por meio da 

racionalização do uso dos recursos e monitoramento permanente das despesas correntes; 

- Busca de investimentos estruturantes e estratégicos, capazes de impactar na atividade 

econômica local, e melhor aplicação das transferências governamentais; 

- Estabelecimento de práticas transparentes e avançadas de gestão e controle, atraindo novos 

negócios e empreendimentos produtivos, principalmente na área de geração de energia eólica, 

solar, e fruticultura irrigada; 

- Promoção da transparência na gestão pública estratégica, reduzindo custos; 

- Estreitamento das relações intermunicipais, com a participação em Consórcios; 

 

EDUCAÇÃO 

 

Garantir à população morrense um ensino público gratuito e de qualidade, assegurando-lhe a 

universalização do acesso, possibilitando sua permanência, e visando o pleno exercício da 

cidadania. Este é o nosso objetivo. 

 

Para tanto, a educação de qualidade e em tempo integral é fundamental, e consiste na grande 

meta a perseguir e atingir. Para isso, precisamos implementar ações que visem atender as 

necessidades educacionais dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. 



 

 
 

 

Neste sentido, compreendemos que a educação de qualidade passa pelo direito ao acesso à 

escolarização, sendo que a nossa meta é universalizar o atendimento às crianças de 0 e 5 

anos, bem como atender a atual demanda reprimida. 

  

Aperfeiçoaremos o atendimento no ensino fundamental (1º ao 5º ano e de 6º ao 9º ano) e suas 

modalidades (Educação Especial, Educação do Campo, Educação Quilombola e Educação de 

Jovens e Adultos). 

 

E para elevarmos o padrão da nossa qualidade educacional, investiremos em reformas e 

ampliações e, também, na construção de novas unidades escolares, adquirindo material 

didático compatível com a faixa etária dos alunos. 

 

AÇÕES 

 

- Atendimento aos alunos de 0 a 5 anos na Rede Municipal de Ensino; 

- Garantir o acesso e a permanência na escola dos alunos da Educação Básica, aumentando 

o número de escolaridade e melhorando os índices educacionais; 

- Desenvolver ações que permitam a inclusão digital dos alunos e professores, por meio do uso 

de novas tecnologias na sala de aula e em outros ambientes escolares, fortalecendo a 

aprendizagem;  

- Melhorar o processo de ensino e aprendizagem conforme os critérios avaliativos do IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica); 

- Fortalecer a Educação no Campo, por meio de projetos e parcerias com as Secretarias de 

Agricultura, Meio Ambiente e Saúde, de forma integrada e contextualizada à realidade do 

território de identidade; 

- Criar o Programa de Distribuição Gratuita de Uniformes para todos os alunos da Rede 

Municipal de Ensino; 

- Manter parcerias com o Governo do Estado e com Governo Federal para fins educacionais;  

- Garantir e aprimorar o Plano Municipal de Educação; 

- Reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares da Rede Municipal, conforme a 

demanda dos alunos, para assegurar qualidade e segurança; 



 

 
 

- Implantar políticas de desenvolvimento do esporte, disseminando as diferentes modalidades 

e seus valores, transformando as escolas em centros de formação de atletas e cidadania, em 

parceria com a Secretaria de Esportes; 

- Realização de eventos cívicos; 

- Realizar, em parceria com a Secretaria de Saúde, planejamento estratégico de enfrentamento 

à pandemia do COVID-19, com definição de ações emergenciais de atendimento aos 

estudantes e professores na pandemia e pós-pandemia; 

- Instituir a Política de Formação Continuada para os profissionais da educação em todos os 

níveis, etapas e segmentos (Professores, Gestores, Pessoal do Administrativo e de Apoio);  

- Garantir a reserva técnica para os docentes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 

nos Anos Iniciais;  

- Construir o Centro de Formação de Professores, para uso permanente durante as atividades 

de formação pedagógica e para a realização de demais atividades relativas à educação, com 

possibilidade de uso compartilhados pelas demais Secretarias; 

- Estimular a formação de Grêmios Estudantis, de Associações de Pais e Líderes de Classe, 

com efetiva participação nas decisões da comunidade escolar;  

- Fortalecer os Conselhos Escolares e os Conselhos Municipais, oferecendo condições de 

funcionamento para o pleno exercício do controle social; 

- Aprimorar a alimentação escolar, para garantir a melhoria do cardápio oferecido nas escolas, 

com aquisição de produtos da agricultura familiar local; 

- Implementar o Currículo Contextualizado, com vistas à formação humana integral, tendo 

presentes as características do nosso território, as questões de gênero e sexualidade, a 

educação sócio emocional e inclusiva, as histórias e as culturas Afro-Brasileiras, Africanas e 

Indígenas, incluir Agroecologia e Educação Ambiental como disciplinas em todas as escolas do 

campo e naquelas que recebem estudantes do campo, como orienta o Decreto 7.352/2010;  

- Implementar mecanismos de avaliação e acompanhamento permanentes, com vistas a 

reorientar os processos de aprendizagem dos estudantes; 

- Ampliar a oferta da educação para jovens e adultos, inclusive com a busca ativa dos 

estudantes, disponibilizando vagas no turno noturno, para permitir acesso à educação aos que 

trabalham;  

- Melhoria do transporte escolar, para garantir o acesso qualificado aos que dele necessitam, 

implantando o transporte escolar urbano; 

- Garantir a escolha para Gestor Escolar conforme a legislação;  



 

 
 

- Melhorias nos espaços físicos das escolas do campo, com a construção de Sala de Secretaria, 

e banheiros adequados;  

- Retomada do projeto Hortas nas Escolas por meio do Núcleo de Educação Ambiental – NEA, 

com o objetivo de melhorar a qualidade nutricional da merenda escolar;  

- Construção de Escolas e Módulos de Educação Infantil no interior do Município;  

- Criação de escolas polo do Educação de Jovens e Adultos – EJA na sede e interior do 

Município, funcionando também nos turnos matutino e vespertino;  

- Implantação da infraestrutura de informática com condições de acesso à internet nas escolas 

municipais; 

- Investimento em acessibilidade nos espaços públicos; 

- Necessidade de um olhar voltado para saúde do trabalho, com acompanhamento de 

psicólogo, oftalmologista e assistente social;  

- Cursinho pré-vestibular intensivo municipal, visando preparar os alunos do ensino médio para 

os vestibulares das universidades públicas e privadas, bem como para o Exame Nacional do 

Ensino Médio;  

- Implantação da Escola Técnica Federal de Morro do Chapéu; 

- Oferecer educação em tempo integral para crianças e adolescentes, criando centros de ensino 

de educação integral na sede e no interior do Município; 

- Assegurar o Atendimento Educacional Especializado aos estudantes vinculados ao sistema 

municipal de ensino; 

- Instituir Centro de Atendimento Especializado, para atuação dos profissionais técnicos 

(psicólogo, assistente social, psicopedagogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta 

ocupacional), como apoio às salas multifuncionais; 

- Qualificar Conselheiros Municipais em exercício, nos conselhos de controle social e de 

acompanhamento das políticas públicas educacionais; 

- Garantir nos orçamentos municipais anuais a previsão do suporte financeiro às metas 

constantes do Plano Municipal de Educação; 

- Garantir a valorização dos demais profissionais da educação, assegurando a elaboração do 

Plano de Cargos e Salários em conformidade à legislação federal; 

- Buscar parcerias junto ao Estado para projetos preventivos de combate ao uso de drogas, 

integrando de forma harmônica, família, escola, igrejas e sociedade; 

- Estimular os alunos a participarem de projetos que facilitem o ingresso ao mercado de 

trabalho; 



 

 
 

- Garantir o funcionamento pleno da Casa do Estudante em Salvador, apoiando também os 

estudantes no deslocamento para cidades polos da região; 

- Garantia da formação continuada dos professores da rede municipal; 

- Apoio ao Projeto Aluno Nota 10; 

- Criação do Dia Municipal da Leitura, com ações de leitura e espaços leitores na sede e no 

interior; 

- Parcerias com as empresas eólicas; 

- Criação do Agente Educacional, para apoiar o trabalho das unidades escolares, utilizando os 

alunos do ensino médio para esta função. 

 

SAÚDE 

 

Sempre uma das áreas mais importantes de qualquer gestão, a Saúde terá ainda mais atenção 

na nossa gestão, mormente por conta da atual crise mundial enfrentada devido à pandemia da 

COVID-19. 

 

AÇÕES 

 

- Reforma das Instituições de Saúde e aquisição de novos equipamentos para Estratégias de 

Saúde da Família - ESF, de acordo com as demandas das comunidades; 

- Manutenção e ampliação das Unidades Básicas de Saúde, dando ênfase à medicina 

preventiva, com apoio do Núcleo de Apoio da Saúde da Família - NASF, levando atendimento 

de qualidade para perto das pessoas; 

- Fortalecer o Núcleo de Apoio da Saúde da Família - NASF, melhorando os atendimentos na 

sede e viabilizando o transporte das esquipes para o interior do Município; 

- Reestruturação do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e dos consultórios 

odontológicos dos PSFs, com a aquisição de novos equipamentos, aumentando a oferta dos 

procedimentos e melhorando os serviços de saúde bucal; 

- Manter a aprimorar a informatização das Unidades Básicas de Saúde e ampliar para a Média 

Complexidade 

- Aquisição de novos veículos e manutenção periódica da frota já existente; 

- Fortalecimento dos Consórcios Públicos, para garantir atendimentos nas Policlínicas; 

- Implementação da Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, com a finalidade de garantir 

insumos e medicações para o atendimento de qualidade da população; 



 

 
 

- Implantação do terceiro turno nos PSFs da Sede, das 17:00h às 22:00h; 

- Aumento da oferta nos atendimentos de especialidades, como ginecologistas, ortopedistas, 

urologistas, neurologistas, dentre outros, no Centro de Especialidades do Município, visando 

melhor atender as necessidades da população; 

- Manter e fortalecer a parceria entre o Município e o Hospital São Vicente de Paulo, buscando 

investimentos e emendas parlamentares, para melhor aparelhar e qualificar esta unidade de 

saúde;   

- Firmar convênios com clínicas de imagem que ofertem os exames de ressonância e 

tomografia; 

- Melhoria e aquisição de equipamentos para o Laboratório Municipal, com a contratação de 

novos profissionais e implantando postos de coleta no interior do Município; 

- Fortalecer o atendimento com profissionais do CAPS, como psiquiatras e psicólogos, no 

interior do Município que careça desse serviço; 

- Garantir a continuidade do funcionamento da UPA Tolentino Guimarães Oliver no pós- 

pandemia, bem como do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU; 

- Ampliar o atendimento domiciliar de fisioterapeuta para pacientes acamados, tanto na sede 

quanto no interior; 

- Implantar a Ouvidoria do SUS, criando um canal aberto com os usuários, para ouvir sua 

opinião, melhorando o acesso e a qualidade dos atendimentos; 

- Garantir a valorização e a capacitação permanente dos profissionais de saúde tanto da 

Atenção Básica, quanto da Média Complexidade; 

- Aquisição de insumos, fardamentos e Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s para todos 

os profissionais; 

- Garantir atendimento com médicos e equipamentos especializados, para os cuidados com a 

saúde da mulher; 

- Implantação de um Serviço de Zoonoses, com veterinários capacitados, para cuidar e tratar 

os animais de rua, em local que sirva de abrigo para estes até que se consiga um lar para 

adoção; 

- Construção ou aquisição de prédios próprios para funcionamento do Centro de 

Especialidades, CAPS, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Laboratório Municipal, 

dentre outros, que atualmente funcionam em prédios alugados e que não dispõem de estrutura 

física adequada; 

- Melhorar a qualidade do Transporte Fora do Domicílio – TFD; 



 

 
 

- Garantir que a Casa de Saúde em Salvador possua toda a estrutura adequada para receber 

nossos pacientes, viabilizando um transporte adequando que os leve aos hospitais e o 

fornecimento de uma alimentação balanceada e de qualidade; 

- Implementar os serviços de auditoria, avaliação e controle nas Instituições de Saúde. 

 

DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Nossa gestão estará comprometida em apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais, das 

Conferências e dos Fóruns de Assistência Social, visando melhor aproveitamento dos recursos 

do Fundo Municipal de Assistência Social, ampliando o acesso às Políticas Públicas, 

principalmente no atendimento das necessidades básicas da população morrense. 

 

AÇÕES  

 

- Criação o Programa Bolsa Renda Municipal, benefício para quem não tem renda e não está 

inserido em outro programa de assistência; 

- Formação de equipes multidisciplinares, que devem dar apoio às famílias vulneráveis, 

orientando-as para uma reestruturação psíquico-social, com o fortalecimento e a ampliação da 

capacidade de atendimento dos programas, visando sempre combater todas as formas de 

violência decorrentes de negligência, abuso, maus-tratos, exploração sexual e crueldade em 

relação à criança, ao adolescente, ao idoso, e demais vulneráveis; 

- Estimular a ressocialização das crianças e adolescentes, tendo como objetivo a superação 

das formas de exclusão social, e assegurando-lhes medidas que garantam o exercício pleno 

da cidadania, com a criação do Programa de Acolhimento para crianças e adolescentes em 

situação de risco; 

- Fortalecimento do Serviço de Convivência, que precisa ser ampliado, ofertando capacitação 

para cuidadores de idosos, valorizando a melhor idade, incentivando a produção cultural e 

artística entre eles, na busca da valorização da pessoa idosa e conscientizando suas famílias 

quanto às suas necessidades e direitos; 

- Estabelecer uma melhor integração com as outras Políticas Públicas Municipais, em especial 

as de saúde, educação, trabalho e segurança pública, para garantir mais cidadania aos 

assistidos; 



 

 
 

- Acolhimento das pessoas com necessidades especiais, garantindo-lhes a acessibilidade 

necessária em nossas ruas e avenidas, dando segurança e autonomia no deslocamento destes 

nos espaços urbanos; 

- Criação de Cursos Profissionalizantes, visando a geração de emprego e renda, criando, 

fortalecendo e aperfeiçoando os cursos de corte, costura e bordado; arte, cultura e artesanato; 

padaria e confeitaria; doces regionais, dentre outros; 

- Formação de parcerias com o Ministério Público, com as Polícias Civil e Militar, dentre outras 

entidades governamentais e não governamentais, que precisam se juntar ao Programa 

Prefeitura Itinerante, para ouvir a população nos diversos povoados do Município; 

- Busca de moradias dignas, com a construção de casas populares e módulos sanitários, 

permitindo aos menos assistidos terem prioridade nestes programas; 

- Juntamente com as empresas de energia eólica em atividade no Município, implementar as 

medidas de responsabilidade social, visando minimizar os impactos dos empreendimentos nas 

localidades;   

- Formação continuada das equipes de referências dos CRAS, CREAS, Programa Bolsa 

Família, PETI, Programa Laços de Proteção, Vínculo, PAA, dentre todos os outros profissionais 

do SUAS, pois sabemos da importância de profissionais sempre capacitados para melhor 

atender nossa população; 

- Captar recursos do Governo Federal para melhorar todos os equipamentos; 

- Fortalecer as Políticas Públicas de Assistência Social já existentes no Município; 

- Implementar o CREAS Itinerante, levando os serviços do Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social ao interior do Município, facilitando assim o atendimento especializado e 

a busca ativa nas áreas de maior vulnerabilidade social; 

- Promover grupos de convivência também no interior, para mulheres, crianças e idosos vítimas 

de violência, e fortalecer os grupos já existentes na sede; 

- Fortalecer as parcerias com os órgãos de garantia de direitos, para prestar melhor 

atendimento aos usuários em todos os equipamentos que estes venham necessitar; 

- Fortalecer a parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público, visando divulgação 

também dos canais de denúncia; 

- Cumprimento das diretrizes federais, no sentido de ofertar a quantidade de profissionais 

necessários em cada programa; 

- Garantir um carro com motorista lotado exclusivamente para cada Programa da Assistência 

Social, facilitando assim a busca ativa e a prestação do atendimento de urgência; 



 

 
 

- Apoiar as campanhas de prevenção, de extrema relevância para prevenir qualquer tipo de 

violência; 

- Fortalecer as parcerias, trabalhando temas relacionados com a prevenção de rompimentos 

de vínculos e violação de direitos; 

- Ampliar os serviços dos CRAS e das suas equipes volantes, para melhor atender os usuários 

do interior do Município; 

- Fortalecer as parcerias com os Conselhos Municipais, tais como Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher, Conselho de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, Conselho do Idoso, Conselho da Pessoa com Deficiência, dentre outros; 

- Fortalecer a parcerias com as associações; 

- Apoiar as campanhas de combate ao trabalho infantil, promovendo diversas ações de 

sensibilização e mobilização acerca do tema, de combate ao abuso e à exploração sexual de 

crianças e adolescentes, promovendo diversas ações de sensibilização e mobilização; 

- Realizar a Campanha Municipal de Combate a Homofobia, promovendo ações de 

sensibilização e mobilização de toda a população; 

- Implantação da Ronda Maria da Penha, para garantir a segurança das mulheres do nosso 

Município; 

- Apoiar cooperativas de produção por parte das mulheres, para que promovam o 

empreendedorismo; 

- Fortalecer o trabalho junto com as comunidades quilombolas; 

- Garantia de manutenção e ampliação do Programa Vínculo na Caixa D’Água, financiado com 

recursos próprios; 

- Apoiar os programas de atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas; 

- Implantar a Casa de Apoio a mulheres vítimas de violência; 

- Atuar junto a Sociedade São Vicente de Paulo, visando ampliar a oferta de vagas no Abrigo 

de Idosos João Cerqueira; 

- Garantia de manutenção e ampliação do Programa Laços de Proteção, financiado com 

recursos próprios, para prestar um atendimento de qualidade para todas as crianças e 

adolescentes com deficiência, com a contratação de novos profissionais, como Terapeuta 

Ocupacional; 

- Ampliação dos serviços do Bolsa Família, levando os serviços até as comunidades mais 

distantes, evitando assim que os usuários se desloquem até a sede do Município; 



 

 
 

- Fortalecer o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, ampliando o número de 

fornecedores e beneficiários; 

- Ampliar a participação da Secretaria no Programa Prefeitura Itinerante, ofertando todos os 

serviços para interior do Município; 

- Fortalecer o Programa de Benefícios Eventuais, para que um maior número de usuários possa 

ter acesso; 

- Promover ações que facilitem o acesso dos jovens ao primeiro empego, em conjunto com o 

SINE Bahia; 

- Ampliar o programa de habitação, captando recursos junto com o Governo Federal; 

- Apoiar o PETI, para erradicar o trabalho infantil em nosso Município.; 

- Ampliar as ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV; 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Ainda que as maiores responsabilidades acerca da Segurança Pública sejam do Estado, cabe 

também ao Município todo o esforço possível para auxiliar as forças policiais no cumprimento 

de suas atribuições. 

 

Tais auxílios, sempre priorizando o policiamento preventivo, passam por um maior 

envolvimento da Polícia Militar nas comunidades, como mecanismo auxiliar de políticas 

públicas, com a participação direta do Conselho Tutelar. 

 

AÇÕES 

 

- Melhoria da iluminação pública, importante medida preventiva que deve ser ampliada, tanto 

na Sede quanto no interior do Município; 

- Apoio ao funcionamento do CEJUSC – Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos, 

parceria entre o Município e o Tribunal de Justiça da Bahia, que deve ser apoiado e ampliado, 

através de equipes multidisciplinares, buscando facilitar o diálogo entre possíveis protagonistas 

de processos judiciais, na busca de uma solução pacífica para cada caso. 

 

AGRICULTURA  

 



 

 
 

Visando o fortalecimento da Agricultura Familiar, as Hortas Comunitárias para as famílias de 

baixa-renda devem ser fomentadas, capacitando o agricultor familiar, além da distribuição de 

sementes e a compra da sua produção para utilização na merenda escolar. 

 

AÇÕES 

 

- Criação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável; 

- Garantia do apoio à agricultura familiar e aos pequenos produtores, na busca da diversificação 

da produção, ajudando a mantê-los no campo com suas famílias, obtendo mais renda e 

qualidade de vida; 

- Melhoria das estradas vicinais, em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura, para garantir 

a segurança e a agilidade no escoamento da produção, viabilizando, em parceria com o 

Governo Estadual, o financiamento de máquinas e implementos agrícolas para os produtores; 

- Apoiar e incentivar as agroindústrias, que agregam valor aos produtos aqui produzidos, tais 

como compotas, doces, bolos, sequilhos, conservas, dentre outros; 

- Estimular o apoio técnico para melhoria da qualidade dos produtos hortifrutigranjeiros, para 

produção e venda; 

- Viabilizar recursos para perfuração de poços artesianos e rede de distribuição de água em 

localidades que necessitam; 

- Fomentar parcerias público-privadas para atração de agroindústrias; 

- Estimular e capacitar os jovens para a prática agrícola em suas localidades, em parceria com 

a Escola Técnica Federal; 

- Implementar o programa de Regularização Fundiária das Propriedade Rurais; 

- Apoiar a horticultura orgânica e a certificação das propriedades, e implantar as Hortas 

Escolares, junto com a Secretaria de Educação, visando utilizar os seus produtos na merenda 

escolar; 

- Criação do Programa de Controle Integrado de Pragas e Doenças, incentivando o uso de 

práticas agro ecológicas; 

- Garantir assistência técnica e de comercialização, organizando a cadeia produtiva da 

fruticultura irrigada, que já é uma realidade local; 

- Revitalização do Parque de Exposições, em parceria com a Associação de Produtores e 

Criadores, com o retorno das feiras agropecuárias; 

- Apoio a pequenas feiras de comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar; 

- Integração entre a apicultura e a fruticultura, organizando a cadeia produtiva do mel;  



 

 
 

  

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

AÇÕES 

 

- Promover a coleta seletiva dos resíduos sólidos, dando suporte e melhoria das condições de 

trabalho às cooperativas e associações de reciclagem, com atenção especial para o tratamento 

adequado dos resíduos hospitalares; 

- Promoção da educação socioambiental nas escolas, em parceria com a Secretaria Municipal 

de Educação; 

- Recuperar a arborização da cidade, cuidando das praças e jardins, dando destaque às 

espécies nativas; 

- Apoiar a Conselho Municipal do Meio Ambiente, que deverá elaborar o Plano de Saneamento 

Ambiental de Morro do Chapéu; 

- Firmar parcerias com o Governo do Estado, Universidades, ICMBio, IBAMA, visando proteger, 

preservar e utilizar de modo sustentável os recursos naturais; 

- Em conjunto com a Secretaria de Cultura e Turismo, implementar um Plano de 

Desenvolvimento Turístico Ambiental, que deve tratar os principais desafios da gestão 

ambiental no Município; 

- Fomentar o uso consciente do solo e da água, com reaproveitamento para a acumulação e 

preservação; 

- Conservar e recuperar as matas ciliares e áreas de recarga hídrica; 

- Instalar poços subterrâneos para garantir o abastecimento de água nas comunidades, além 

de promover a manutenção regular dos poços já existentes, estimulando e monitorando a 

qualidade da água; 

- Elaborar campanhas educativas voltadas para a gestão de resíduos sólidos, estimulando o 

consumo consciente, adotando critérios de não geração, redução, reutilização e reciclagem; 

- Mapear os acidentes naturais no Município, dando ampla divulgação aos resultados; 

- Buscar, junto ao Governo do Estado, mais recursos para a conservação do Monumento da 

Cachoeira do Ferro Doido e para a APA Gruta dos Brejões; 

 

CULTURA E TURISMO 

 



 

 
 

Nossas riquezas naturais fazem de Morro do Chapéu uma cidade invejável e encantadora aos 

olhos de seus moradores e visitantes. Pensando nessa vocação natural, nosso governo se 

pautará em ações de estímulo e conservação do nosso acervo. 

 

AÇÕES 

 

- Apoiar a reestruturação dos conselhos gestores junto ao Inema do Monumento Natural da 

Cachoeira do Ferro Doido, da APA Gruta dos Brejões e do Parque Estadual Morro do Chapéu.  

- Desenvolvimento do ecoturismo/turismo sustentável e Turismo Rural;  

- Criação de um Serviço de Informação e Atendimento ao Turista;  

- Fomento ao Turismo Científico através de parcerias com instituições da área, a exemplo da 

CPRM; 

- Capacitar guias e agentes turísticos, além de toda a mão de obra voltada para o setor de 

serviços;  

- Apoio ao Projeto Geopark Morro do Chapéu;  

- Em parceria com a Secretaria de Esportes, promover o Turismo Esportivo; 

- Recuperar o patrimônio histórico do Município;  

- Auxiliar a Secretaria de Infraestrutura nas intervenções urbanísticas e paisagísticas; 

- Conjuntamente com a Secretaria de Educação, promover atividades voltadas para a 

aprendizagem profissional de mão de obra que pretenda trabalhar com o turismo;  

- Trabalhar para que a comunidade aprimore a consciência coletiva sobre a importância da 

conservação e preservação do patrimônio cultural, histórico e ambiental do Município;  

- Inserção do Município de Morro do Chapéu na rota turística do Estado; 

- Fomentar a capacitação da mão de obra da rede hoteleira e pousadas; 

- Sinalizar os pontos turísticos do Município, viabilizando, em conjunto com a Secretaria de 

Obras, a construção de equipamentos de infraestrutura para melhor receber os visitantes;  

- Fomentar as diversas práticas de turismo no Munícipio; 

- Buscar parcerias com o Governo Estadual e Federal para inclusão do Município no mapa do 

turismo, visto que Morro do Chapéu tem grande potencial e faz parte do Parque Nacional da 

Chapada Diamantina, contando com grande biodiversidade e inúmeras belezas naturais a 

serem exploradas; 

- Apoiar as manifestações culturais e artísticas locais, a exemplo dos presépios, das caretas, 

dos ternos de reis, do samba de roda, da capoeira, dentre outros; 



 

 
 

- Incentivar os setores de artes cênicas, circenses, artesãos, músicos, instrumentistas, 

escritores, repentistas, cordelistas, teatro de rua, dentre outros, por meio de realização de 

mostras artísticas, festivais, feiras e festivais culturais; 

- Fortalecer o Conselho Municipal de Políticas Culturais;  

- Reestruturação do Arquivo Público Municipal e da Biblioteca Pública Municipal, com foco na 

acessibilidade digital, criando o Programa Biblioteca Itinerante, levando os serviços até as 

comunidades do interior; 

- Criação do Museu de Morro do Chapéu; 

- Revitalização dos símbolos locais (Hino e Bandeira); 

- Implementação, em parceria com a Secretaria de Educação, do ensino de história do 

Município nas escolas municipais;  

- Resgatar as Festas Populares; 

- Cadastrar todos os artistas e artesãos locais para o fortalecimento da cultura regional; 

- Fomentar as manifestações culturais e artísticas nos Distritos e Povoados;  

- Modernização da Casa da Arte; 

- Realização do São João do Morro, com concurso de quadrilhas; 

- Apoio à realização de festas de cavalgada, argolinha e vaquejada; 

- Recriação do Centro de Apoio ao Turista; 

- Em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, realizar a limpeza, o ordenamento e a 

sinalização dos principais pontos turísticos do Município; 

- Estimular o enoturismo, incluindo aspectos de gastronomia; 

- Elaboração de um Guia Turístico impresso, além de amplo material gráfico para divulgação 

do setor junto a agências de viagens; 

- Em parceria com a Secretaria de Agricultura, aumentar a participação em feiras de 

agronegócios, dando visibilidade aos nossos produtos; 

 

ESPORTE 

 

O esporte faz parte da vida das pessoas, e por meio dele aprende-se a respeitar, a ouvir, a ter 

disciplina, humildade, e, sobretudo, viver em comunidade. Portanto, investir em políticas 

públicas que promovam ações esportivas, que garantam uma melhor qualidade de vida dos 

munícipes, será uma das prioridades de nossa administração.  

 

AÇÕES 



 

 
 

 

- Reorganizar o Calendário Esportivo Anual, englobando todas as modalidades esportivas 

representadas no Município;  

- Apoiar a realização do Campeonato Morrense de Futebol em conjunto com a Liga Morrense; 

- Incentivar a realização de um torneio municipal de futebol feminino; 

- Apoiar a realizar da Copa Rural e do Araguaia; 

- Realizar a manutenção do Estádio Municipal, além das quadras e dos campos de várzeas na 

sede e no interior; 

- Fomentar, em conjunto com a Secretaria de Turismo, o Esporte de Aventura; 

- Incentivar e apoiar as equipes que representem o Município em competições estaduais e 

nacionais;  

- Valorizar os profissionais da área de Educação Física; 

- Incentivar as atividades esportivas para idosos e portadores de necessidades especiais, em 

parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social; 

- Auxiliar na implantação de novas Academias da Saúde e na preservação das já existentes, 

em parceria com a Secretaria de Saúde;  

- Fomentar a realização de campeonatos escolares, em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação; 

- Apoiar as diversas práticas esportivas (jiu jitsu, judô, capoeira, dança, ciclismo, trilha, corrida, 

motocada, cavalgadas, argolinhas etc); 

- Criar escolinhas de futebol para crianças e adolescentes na Sede e interior; 

 

INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 

  

A Gestão Municipal de Morro do Chapéu, buscará ao longo dos próximos 4 anos ações que 

garanta a melhoria da infraestrutura do nosso Munícipio. 

 

AÇÕES 

 

-Modernização do sistema de iluminação pública;  

- Elaboração e implantação de plano de sinalização da sede e zona rural, em parceria com 

governo estadual e federal; 

 - Plano de ordenamento urbano, com aberturas e alinhamento de ruas na sede e zona rural; 



 

 
 

-Manutenção das estradas vicinais, melhorando o sistema de tráfego e garantindo segurança e 

agilidade no escoamento da produção rural; 

-Pavimentação de ruas na sede, distritos e povoados; 

-Manutenção das vias urbanas da sede e interior do Município;  

-Otimização do recolhimento do lixo urbano e dos Distritos e da limpeza pública com a 

adequada destinação; 

- Construção e manutenção de praças, parques e jardins na sede e interior, garantindo espaços 

de lazer a toda a população; 

-Melhoramento e ampliação da distribuição de energia elétrica em parceria com governos 

Estadual e Federal; 

-Ampliação e melhoramento dos sistemas simplificado de abastecimento de água, através dos 

governos Estadual e Federal; 

- Reforma de ruas e avenidas, priorizando a mobilidade urbana; 

- Viabilizar a implantação do aterro sanitário; 

- Construção de casas populares na sede e interior, através do Governo Federal; 

- Perfuração de poços, construção de barreiros e cisternas para consumo humano e produção 

de alimentos; 

- Implantação do sinal de celular em povoados e distritos do Município; 

- Construir unidades sanitárias na sede e zona rural para famílias em situação de 

vulnerabilidade; 

- Democratizar a comunicação, buscando ampliar as rádios comunitárias no interior do 

Munícipio, web TV, sites, focando conteúdos regionais; 

- Tratamento de resíduos sólidos, com o apoio e o fomento a coleta seletiva e reaproveitamento 

dos resíduos e disposição final; 

- Ampliação da rede de água potável e regularidade no abastecimento em todo o Município; 

- Acompanhamento e avaliação da disponibilização de água para as comunidades mais 

vulneráveis e de difícil acesso;  

- Recuperação das margens dos rios (mudas para reflorestamento das margens); 

- Monitorar a localidade de Tareco e o uso dos recursos hídricos ali encontrados, observando 

o seu nível de qualidade e consumo; 

- Reformar e ampliar a feira livre de Morro do Chapéu; 

- Viabilizar, em parceria com Governo Estadual, a reforma e funcionamento do Terminal 

Rodoviário; 

- Reforma e manutenção da entrada e portal da cidade; 



 

 
 

- Manutenção e ampliação frota de veículos para os serviços do Munícipio, com controle de 

quilometragem e de consumo de combustível; 

 

DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO 

 

É preciso desenvolver a nossa cidade, mas este desenvolvimento deve vir acompanhado com 

a sustentabilidade, fomentando a criação de uma Morro do Chapéu sustentável e inteligente, 

revitalizando ruas e avenidas da cidade, embelezando praças e jardins, além de um melhor uso 

e ordenamento do solo. 

 

 

AÇÕES 

 

- Implementar uma política de atração empresarial, criando um ambiente favorável aos 

investidores; 

- Buscar recursos orçamentários advindos das parcerias estratégicas, sobretudo com as 

empresas eólicas e de linhas de transmissão que estão atuando no Município; 

- Melhoria no paisagismo e da infraestrutura da entrada cidade; 

- Reposicionar Morro do Chapéu no patamar das principais cidades inovadoras e criativas do 

Estado, através de incentivos e instrumentos de fomento; 

- Estabelecer parcerias com o Sistema S (SENAI, SESI, SENAC, SEBRAE, SENAR e SESC), 

com o intuito de qualificar os trabalhadores, especialmente nas novas profissões e tecnologias 

do futuro; 

- Ampliar as compras governamentais das micro e pequenas locais, visando estimular a 

economia local e a geração de empregos; 

- Estimular a organização de redes de empreendimentos econômicos solidários e aperfeiçoar 

as cooperativas, como as de recicladores; 

- Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais e de idosos no 

mercado de trabalho; 

- Incentivar a participação da população em feiras agropecuárias, cavalgadas, vaquejadas, 

argolinhas e demais atividades correlatas, trazendo para o Município a possibilidade de 

arrecadação e de desenvolvimento tecnológico, mantendo as tradições populares; 

- Incentivar a inovação e o empreendedorismo, utilizando o Município como facilitador para 



 

 
 

obtenção de linhas de crédito, com foco no investimento e desenvolvimento econômico 

sustentável; 

- Incentivar e atrair cursos profissionalizantes para o Município; 

- Promover encontros entre o Prefeito e empresários locais, com o objetivo de gerar negócios 

e trazer desenvolvimento, fomentando ações específicas e direcionamento socioeconômico; 

- Apoio a gastronomia local e fortalecimento da cadeia turística em bares, lanchonetes, hotéis, 

e restaurantes, em parceria com as entidades representativas; 

- Desenvolver um aplicativo para celulares, para divulgação e orientação das áreas turísticas  

e dos produtos locais 

- Ampliação dos serviços de coleta e tratamento de resíduos sólidos, que deverá ser feita com 

caminhões compactadores, com a implantação de uma Usina de Reciclagem, ampliando a 

coleta seletiva; 

- Construção do Aterro Sanitário Municipal, preferencialmente através de Consórcio Público; 

- Pavimentação e reurbanização das ruas e avenidas da cidade; 

- Criação do IPTU Verde, para incentivar empreendimentos imobiliários residenciais, 

comerciais, mistos ou institucionais a realizarem e contemplarem ações e práticas de 

sustentabilidade em suas construções, com descontos diretamente no IPTU, de acordo com 

suas realizações a sua pontuação no Programa de Certificação Sustentável; 

- Implantação do Projeto Adote uma Praça junto ao comércio local, com a colocação de bancos 

de praça e lixeiras para coleta seletiva, com a propaganda do estabelecimento comercial; 

- Definir áreas prioritárias para expansão urbana, incluindo ações que concorram para a 

ocupação dos espaços ociosos; 

- Implantação do Programa de Recuperação de Calçadas, buscando atender às normas de 

acessibilidade e a melhoria de circulação de pedestres; 

- Reforma e ampliação do Centro de Abastecimento, com a construção da Praça de 

Alimentação; 

- Apresentação ao Governo do Estado de projeto de sinalização da cidade; 

- Adaptar as estruturas físicas dos órgãos da administração, para dar acessibilidade a todos os 

prédios públicos. 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conjunto de ideias e propostas aqui apresentadas não pretendem esgotar os assuntos nem 

tampouco ser uma obra acabada. Ao invés disso, este documento pretende ser um ponto de 

partida para a necessária e oportuna reflexão sobre o futuro do nosso Município. 

 

Durante a campanha eleitoral, com os muitos debates pretendemos realizar, de forma ampla e 

democrática, estas ideias certamente serão muito enriquecidas com a contribuição de todos os 

morrenses. 

 

Vamos juntos, reconstruir para avançar, na busca de uma Morro do Chapéu que desejamos! 

 


