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Sede: Mulungu do Morro Capão da Onça Monte Alto 

 Capim Açu Mundubi 

Distritos: Canudos e Várzea do Cerco Cascavel 

Chicão 

Munduri 

 Espia 

Fazenda Bom Viver 

Olhos D’água 

Povoados: Gentil Pedra Lisa 

Açudes Gitirana Poços 

Alagadição I José Raimundo 

Juliana 

Queimada da Onça 

Alagadição II Lagedinho Recifinho 

Alagadiço Branco Lagoa Damasceno Rosendo 

Baixa da Cainana Lagoa de Inocêncio Salinas 

Baixa dos Poltros Lagoa dos Meninos Sapecado 

Serra 

Baixa Redonda Lagoa dos Patos I e II Sossego 

Baraúna 1 

Baraúna 2 

Lagoa Nova I Suvela 

Boa Vista Lagoa Nova II Umburaninha de Dionísio 

Boca da Mata Lagoa Preta Umburaninha de Louro 

Caatinga de Egídio Lagoa Vermelha Umburaninha dos Ingós 

Caldeirão Mandacaru Umbuzeiro 

Cansanção Mata da Serra  

 

 

 
 



  PCD – Plano Colaborativo de Desenvolvimento – Mulungu do Morro – BA – 2021 / 2024  

 

 
 



  PCD – Plano Colaborativo de Desenvolvimento – Mulungu do Morro – BA – 2021 / 2024  

 

 

 

 

 
 

EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E LAZER 

 
• Construção de uma Escola de 6 salas na comunidade de Lagoa Nova I; 

 
• Construção de uma Escola de 6 salas no Distrito de Várzea do Cerco; 

 
• Construção de uma Creche com capacidade para 120 crianças no Distrito de Várzea do Cerco e Vila de Canudos; 

 
• Construção de uma Creche com capacidade para 60 crianças na comunidade de Lagoa Damasceno; 

 
• Construção de um Centro Educacional na sede com: 12 salas de aula, quadra coberta, campo society, auditório, biblioteca, 

museu; 

• Dar continuidade nas formações continuadas de professores e gestores, mantendo as parcerias com o governo federal e 

estadual, direcionado os objetivos à educação em tempo integral em várias ações e localidades; 

• Construção de um prédio próprio para a sede da Secretaria Municipal de Educação; 
 

• Manter e ampliar os projetos já existentes na secretaria de educação como: flauta doce, fanfarra, filarmônica, semana de arte 

e cultura, PAEC (Programa de Atendimento Especializado à Criança), Aluno Nota 10 e demais festividades existentes; 

• Manter e ampliar os campeonatos já existentes na Secretaria de Educação em parceria com a diretoria de Esportes; 
 

• Manter e ampliar os eventos comemorativos já existentes na Secretaria de Educação em parceria com a diretoria de Cultura; 
 
• Parceria com o Colégio Estadual e outras instituições, buscando melhores resultados no ENEM. 
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SAÚDE 

 
• Garantir e melhorar a assistência prestada a população priorizando o atendimento por classificação de risco; 

Desenvolver atividades educativas na sala de espera; 

Prestar uma assistência com humanização e ética nas ações; 

Desenvolver uma comunicação com os profissionais de saúde; 

Aprimorar a rede de urgência e emergênciae orientar os pacientes a dar continuidade da assistência na unidade básica; 

 

Oferecer atendimento psicológico para os pacientes internos; 
 

Aperfeiçoamento da Casa de Saúde em Salvador e análise da ampliação para Irecê e Mulungu do Morro; 
 

Adequar o serviço de vigilância epidemiológica para maior controle dos agravos de saúde dos atendimentos daunidade; 
 

 

• Promover a atenção integral à saúde da mulher, do homem, dos idosos e das crianças com ênfase nas áreas e populações de maior 

vulnerabilidade; 
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• Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua diversidade e contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em 

todos os espaços; 

 
• Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de álcool e outras drogas; 

 
 

• Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, e estímulo ao envelhecimentoativo; 
 

• Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde; 
 

• Garantir a assistência farmacêutica no âmbito do SUS; 
 

• Aprimorar a regulação e a fiscalização da saúde suplementar, com articulação da relação público-privado, gerando maior 

racionalidade e qualidade; 

 
• Contribuir à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações do trabalho dos profissionais 

de saúde; 

 
• Qualificar os instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS; 

 

• Gerenciar a qualidade da atenção à saúde tendo como proposta básica a avaliação de desempenho de serviços e prestadores de 

serviços de saúde; 

 

• Construção da Academia de Saúde; 



  PCD – Plano Colaborativo de Desenvolvimento – Mulungu do Morro – BA – 2021 / 2024  

 

 
 
 
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Centro de geração de renda: Criação de um centro de geração de renda para familias carente e que se encontra em situação 

 

de vunerabilidade social. 

 
Construção da Sede do CRAS: Pleitear junto ao governo federal a construção da sede do CRAS, oferecendo condiçoes 

 

adequadas para as suas atividades diarias e dando assim um atendimento mais digno para as familias atendidas. 

 
Implatação do CRAS volante, o cras volante tem o intuito de ir ao encontro das familias, promovendo assim serviços 

 

socioassistencias nas localidades possibilitando a elas acesso a todos serviços ofertado no CRAS sem sair de suas localidades. 

 
Curso de Geração de Renda: o objetivo desse curso é o aperfeiçoamento profissional e para que os participantes tenham uma 

 

renda extra futuramente. Muitos usuarios do CRAS são donos de casa e chefes de famílias e querem ter um conhecimento 

maior nessa área para trabalhar em casa mesmo e gerar renda para a familia. Sendo o público as mães das crianças e dos 

adolescentes atendidos no SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. 

• Buscar meios para diminuir o déficit habitacional do município. 

• Implantação do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). 

• Aquisição do Kit Conselho Tutelar. 
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Casa da Criança Raio de Sol: ampliação dos atendimentos as crianças que estão em situação de abuso e risco social, 
 

oferecendo mais vagas para que mais criaças sejam atendidas. 

 
Inclusão do conselho Tutelar no SIPIA (Sistema de informação para Infância e Adolescente): O SIPIA é um sistema nacional de 

 

registro e tratamento de informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança 

e do Adolescente - ECA. O SIPIA tem uma saída de dados agregados em nível municipal, estadual e nacional e se constitui em 

uma base única nacional para formulação de políticas públicas no setor. 

Ampliação de cobertura do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e jovens: 
 

Ampliação do número de vagas do SCFV e implantação do serviço em regiões do município ainda não contempladas, Inserção 

do público prioritário nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, adequação de espaços já existentes nas 

comunidades para o atendimento de SCFV no território, garantindo ambiente saudável, seguro e acessível. 
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Pretendemos oferecer cursos de: teatro, violão, capoeira karate, e para os adolescentes cursos de profissiionalização 
 

como oficicina de reciclagem (vidro, garrafas pet, e material plastico, pneu e etc.), manicure (com entrega de Kit 
 

personalizado para cada aluno) e cabeleireiro basico para as meninas e corte/barba para os meninos. 
 
 

 
Implantação da Vigilancia Socioassistencial: Implementação da vigilância socioassistencial como conhecimento da presença das 

 

vulnerabilidades sociais da população e dos territórios a fim de orientar as atividades de planejamento, supervisão e execução 

dos serviços socioassistenciais. 

 

 
Construção de um espaço municipal para velórios e aquisição de um carro funerário; 

 
 
 

 

Fortalecimento da Economia Solidária no Município: Ampliação da divulgação da Economia Solidária e da articulação do CESOL 
 

no municipio, incentivando assim a criação de grupos e cooperativas Criando espaços comunitários no territórios urbanos e 

rurais para a realização dos trabalhos na perspectiva da Economia Solidária. 
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AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 

 

Criar mecanismos de desenvolvimento, geradores de trabalho e redutores dos desequilíbrios regionais e das desigualdades 

sociais. 
 

PRINCIPAIS AÇÕES: 

- Idealizar projetos em parceria com os governos federal e estadual; 

- Apoio e parceria para viabilização dos projetos de irrigação nas associações; 

- Fomentar o plantio diversificado, de acordo com a localidade; 

- Criar e manter programa de reserva de água no campo, mediante a construção de cisternas e aguadas; 

- Incentivar e apoiar as iniciativas para o desenvolvimento da Agricultura Familiar, pecuária (bovinos, caprinos, suínos), 

apicultura, psicultura e avicultura com assistência técnica adequada, dentre outros; 

- Incentivo ao plantio da agricultura tradicional e orgânica; 

- Estimular o plantio de produtos orgânicos e criar associações de irrigantes; 

- Trabalho em conjunto com as associações, ONGs, etc. 
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COMÉRCIO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE 

 
Fortalecer o comércio, turismo e serviços através de parcerias entre os órgãos públicos e privados. 

 
- Continuar parceria com SEBRAE e buscar parcerias com órgãos públicos e privados (SENAC, SENAR, SENAI, SESC, entre outros) 

para desenvolver e qualificar o comércio e turismo; 

- Ativar o Fundo Monetário Municipal de desenvolvimento para estimular os pequenos negócios; 

- Fortalecer o comércio local; 

- Promover seminários para comerciantes, etc; 

- Continuar apoiando a Associação de Comerciantes, visando divulgar e ampliar as atividades necessárias; 

- Ampliar atividades da Sala do Empreendedor e demais órgãos. 
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INFRAESTRUTURA 

 
O saneamento básico, a pavimentação, a arborização, a limpeza pública e a preservação são os indicadores de intervenção no 

Meio Ambiente. 

- Implantar o Plano Diretor Urbano em suas necessidades mais imediatas; 

 
- Criação e execução de um criterioso e permanente cronograma de obras de saneamento básico e de pavimentação, visando à 

saúde preventiva e assegurando a oferta de trabalho na região; 

- Implementar e manter o serviço regular de coleta e tratamento adequado do lixo, incluindo a coleta seletiva do lixo, gerando 

renda para o Município; 

- Construção de novas praças e jardins e revitalização das existentes; 
 

- Construção de sanitários públicos; 

 

- Concluir projetos de pavimentação de ruas e dar continuidade aos projetos em vários setores, tais como: Alagadiço entre 

outras localidades nos distritos e/ou povoados; 
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PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 
- Revisão, modernização e criação dos instrumentos legais necessários almejando eficácia da máquina administrativa; 

- Implantação da gestão participativa; 

- Transparência nos cálculos dos custos dos serviços prestados e na divulgação das contas; 
 

- Aperfeiçoar os instrumentos de controle da arrecadação, buscando aumentar as receitas; 
 

- Desenvolver programas de capacitação, buscando a qualificação e valorização dos servidores públicos; 

- Sintonizar ações municipais com o Estado e a União; 

- Desenvolver padrões gerenciais orientados para os resultados; 
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GESTÃO SUSTENTÁVEL 

 
I – MELHORIAS NO ÂMBITO URBANO, SUBURBANO E RURAL 

 
 

II – GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 
 
 

IV – RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA 
 
 

V – AMPLIAR E UNIVERSALIZAR OS DIREITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁIOS 

VI – ENFATIZAR PROJETOS PARA CRIANÇAS, JOVENS, IDOSOS 

VII – UMA NOVA GOVERNANÇA 

VIII – REPARAÇÃO DE DIREITOS 
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AÇÕES DO PROGRAMA COLABORATIVO DE DESENVOLVIMENTO 

 
1. Aperfeiçoar métodos de ensino em todos os âmbitos; 

 

2. Contrução de uma Creche em Várzea do Cerco, Canudos e Lagoa Damascena; 
 

3. Aspirar por conquistas no Âmbito de água de qualidade para todos e aquisição de trator com Implementos; 
 

4. Várzea do Cerco – Solicita Empenho na Pavimentação da BA-432 (Segredo a Várzea do Cerco) e BA-427 (Várzea do Cerco a 

Bonito) e Investimento na Agricultura; 

5. Conclusão de projetos de pavimentação nos diversos setores da sede e dos povoados listados acima; 
 

6. Fazenda Bom Viver – Casa de farinha, abertura de um poço tiubular; 

 

7. Fortalecimento das ações sócioeconômicas e geradoras de emprego e renda; 
 

8. Sede – Melhorar a entrada da cidade e ajustar a praça principal; 
 

9. Sede – Fábrica de Material Reciclável; 

 

10. Sede – Construção de banheiros públicos; 
 

11. Cobertura da Quadra da Zé Tonho; 
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12. Continuidade e aperfeiçoamento dos grupos e atividades pertinentes às crianças, adolescentes e idosos; 
 

13. Incentivo à prática esportiva em sua diversidade; 
 

14. Ampliação do âmbito cultural, respeitando os valores éticos, primando pelas diversas manifestações religiosas, artísticas e/ou 

afins; 

 
15. Apoio em todos os setores necessários para o bem da sociedade, abrangendo várias áreas esportivas, vaqueijada, atividades 

culturais, dentre outras; 

 
16. Continuidade e aperfeiçoamento do acompanhamento das associações nos diversos meios e ações para a garantia de novos 

projetos; 

 
17. Construção de centro de comercialização e melhoria genética de animais (bovinos, equinos, ovinos, suínos, etc); 

 
 

18. Novos ideais para impulsionar festividades e normatização de setores amplos nas áreas de engenharia, etc.; 

 

19. Requalificação de praças, urbanização dos diversos setores do município, abrangendo todos os povoados e distritos; 

 

20. Inovação dos meios de comunicação e socialização das secretarias e/ou diretorias na idealização concreta das metas almejadas. 
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O município de Mulungu do Morro está mais feliz!!! O progresso vai continuar... 

Trilhando passos de desenvolvimento sempre enaltecendo a cidadania e primando pelos diversos meios de evolução e 

respeito. 

Nosso foco será o DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO. O novo governo intensificará conquistas realizadas e 

incrementará com maior volume de recursos e ações as estruturas voltadas para a produção rural, na agricultura e pecuária e o 

fortalecimento do comércio e prestação de serviços como vetores para a geração de emprego e renda produtiva e melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. 

Que o Bom Deus continue nos proporcionando luz e orientação para cumprir nossos objetivos, sempre idealizando 

juntamente com os cidadãos, enaltecendo os anseios de todos e ampliando os ideais da civilização do amor e da integridade. 

 
 
 

Edimário José Boaventura e Elseclei Alves Sales 


