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O PLANO DE GOVERNO
Alinhado com os ritos legais e considerando que a proposta ora apresentada advém da atual
gestão, este plano foi desenvolvido a partir da

avaliação dos

instrumentos de

planejamento, sejam eles o PME – Plano Municipal de Educação, PMS – Plano Municipal
de Saúde o PPA – Plano Plurianual 2018-2021, que inclusive atuam como balizadores das
ações a serem implementadas no exercício de 2021 no Município, bem como os PGP’s
realizados no decorrer deste período.
Com o intuito de atender ao princípio da Continuidade, as metas a permanecerem foram
cuidadosamente avaliadas por se tratarem de ações contínuas e novos investimentos.
Foram aproveitadas as solicitações advindas da população, colhidas nas diversas
audiências públicas realizadas ao longo destes quatro anos.
No processo de Construção foi considerado o referencial histórico do Munícipio bem como
a necessidade de entendimento quanto a sua evolução, tornando possível verificar seu
crescimento em vários níveis.
Ademais, esta proposta contou com a participação ativa dos gestores, que militam no
município e detêm o conhecimento das suas pastas, assim como o dia a dia e as reais
necessidades dos munícipes, fatores que muito contribuíram para a garantia da construção
deste Plano de Governo dentro de uma perspectiva factível.
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1. POLITÍCAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO,
ESPORTE E CULTURA
•

Ampliação ao atendimento da Educação Infantil.

•

Renovação da frota do transporte escolar.

•

Adaptar as escolas, de forma que atendam aos padrões de acessibilidade.

•

Criação das Diretrizes das Educação Especial.

•

Firmar parcerias com a Secretaria de Saúde para dar assistência aos alunos da rede
municipal.

•

Ampliar o NAAPA - Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem Psicólogos e Assistentes Sociais nas Escolas.

•

Continuar o investimento em formação continuada para todos os profissionais da
educação.

•

Fortalecer a relação Escola x Família.

•

Mobilizar e efetivar uma política de educação de jovens e adultos que eleve a taxa de
alfabetização.

•

Informatizar toda secretaria estendendo as escolas.

•

Reordenamento da rede.

•

Inserir o programa de Busca Ativa Escolar.

•

Utilização eficaz de todos os programas (PAR, SIMEC, PDDE, etc.).

•

Criar o Programa Municipal de Alfabetização.

•

Equipar as escolas com bibliotecas e quadras poliesportivas cobertas nas áreas
disponíveis.

•

Implantar a educação integral através do, contra turno ou via expansão da carga
horária dos alunos, com uma forte articulação com as áreas do esporte, ciência e
cultura.

•

Equipar as escolas do ensino fundamental anos finais com laboratório de Ciências.

•

Firmar parcerias com empresas ou instituições para cursos profissionalizantes para a
EJA.

•

Ofertar curso de idiomas para alunos da rede municipal de educação.

•

Ofertar o reforço escolar nas disciplinas de Português e Matemática.

•

Aumentar a participação de crianças e adolescentes na prática esportiva em 80%.
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•

Promover oficinas de materiais esportivos.

•

Criação do Centro de Cultura.

•

Tombamento dos Prédios Históricos.

•

Implantação de Unidade de Cultura Itinerante.

•

Criação do Museu Municipal.

•

Aumentar a Nota do IDEB
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2. POLITICAS NA ÁREA DA SAÚDE
• Ampliar a cobertura de PSF.
• Garantir a humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando uma
postura de atenção e cuidado que responda à expectativa da população, prezando pelo
acolhimento digno aos pacientes e familiares;Capacitação e formação continuada para
docentes e não docentes.
• Informatização das unidades;
• Ampliar o atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde.
• Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e
vigilância em saúde.
• Ampliar as ações voltadas a grupos específicos: LGBT, quilombolas, portadores de
anemias, falciformes, saúde dos negros, idosos, asilados, presidiários, etc.
• Fortalecimento da rede cegonha;
• Ampliar ações do PSE (verminoses, planejamento familiar, IST, etc...).
• Garantia de imunização nas unidades de saúde.
• Aumentar ações no município, dos exames e procedimentos pactuada na PPI.
• Garantir educação permanente para os trabalhadores de saúde.
• Ampliar o programa saúde do trabalhador.
• Ampliar a cobertura para detecção do câncer do colo do útero, mama e próstata.
• Ampliar e fortalecer a atenção básica como principal porta de entrada para o sistema
único de saúde (sede e área rural), garantindo a infraestrutura e logística necessárias
para eficácia e efetividade nas intervenções.
• Garantir o fortalecimento da rede de urgência e emergência com a implantação do serviço
de atendimento móvel de urgência - SAMU 192.
• Implantação do SISREG III nas unidades de saúde da rede própria, conveniada e
municípios pactuados.
• Implantação dos leitos psiquiátricos no Hospital Municipal.
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3. POLÍTICAS NA ÁREA SOCIAL
• Manutenção da educação permante na Assistência Social com capacitação continuada
através do CapacitaSUAS;
• Ampliação e estruturação da Rede de Serviços socioassistenciais;
• Consolidar e ampliar a oferta de serviços do PAIF para a famílias;
• Ofertar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos a 1.365 usuários
compreendendo: Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos;
• Referenciar no PAEFI 50 famílias por ano;
• Acompanhar um
socioeducativas;

grupo

de

20

adolescentes,

em

cumprimento

de

medidas

• Consolidar o Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes na modalidade Casa
Lar;
• Ampliar o fator de operação do PBF e IGD;
• Busca de emenda para a construção e estruturação do CRAS;
• Construção e estruturação do CREAS;
• Criação do fundo municipal do direito e defesa da mulher;
• Busca de emenda para realização da construção do centro de referência e atendimento
a mulher – CRAM;
• Potencializar as Ações Estratégicas em Combate ao Trabalho Infantil;
• Contemplar o atendimento às politicas transversais (mulher, povo de terreiro, raça,
comunidades tradicionais) por meio de programas e serviços preconizados;
• Potencializar as ações do Programa Criança Feliz;
• Ofertar o SCFV ao público prioritário, atingindo 455 indivíduos;
• Ampliar o SCFV no município;
• Implantar o Serviço de Proteção Social básica no Domicílio para pessoas idosas e com
Deficiência;
• Pleitear junto ao Governo Federal o Serviço de Equipe Volante nos CRAS;
• Ampliar o Programa Acessuas Trabalho;
• Estruturar e qualificar a oferta de Benefícico Eventuais para as famílias em situação de
Vulnerabilidade;
• Implantar a Gestão do Trabalho de acordo com o que preconiza o SUAS;
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• Apoiar e fortalecer as Coordenadorias e Conselhos através de ações de formação,
capacitação, melhor adequação de espaço físico, disponibilização de recursos humanos
e materiais e demais suportes;
• Criar o Programa Semana do Bebê;
• Qualificar o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA;
• Fortalcer a Instância de Controle Social do Bolsa Família e do SUAS;
• Implantação e Implementação de ações complementares ao programa Bolsa Família;
• Apoio as Intituições de Longa Permanêencia para Idosos.
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4. POLÍTICAS NA ÁREA DA INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
• Aquecer as vendas do comércio;
• Gerar emprego e renda no comércio, indústria e turismo;
• Viabilizar a sede da secretaria e das instalações e equipamentos;
• Ofertar cursos de qualificação de mão de obra;
• Promover atração de novos Investidores e manutenção das ações do Distrito industrial;
• Promover a profissionalização dos produtos regionais e sua expansão;
• Implantar a Coleta Seletiva, buscando parcerias com grandes compradores de material
reciclável para escoamento de produção;
• Reforma do Mercado José Santana Lima;
• Requalificação das principais Praças da cidade e suas Praças de Alimentação;
• Resgatar o calendário festivo e incentivar os eventos anuais para serem incluídos na rota
nacional e internacional de turismo: semana santa, São João, natal, dia das crianças, dia
das mães, dia dos pais, desfiles cívicos 07 de setembro, 02 de julho e 13 de junho, datas
religiosas.
• Promover o Turismo local, com incremento nos segmentos de esporte e lazer.
• Promover maior desburocratização dos processos de abertura de empresas.
• Contribuir para o fomento de vias para pratica de ciclismo, caminhadas e corridas.
• Promover campanhas de alertas e conscientizações sobre o trânsito.
• Requalificar as normas de cargas e descargas.
• Promover um Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico.
• Promover o Plano Municipal de Transporte Urbano.
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5. POLÍTICAS NA ÁREA DA INFRAESTRUTURA
•

Garantir o escoamento da produção.

•

Ampliação da iluminação publica na zona rural e urbana.

•

Limpeza de açudes e aguadas.

•

Pavimentação asfáltica em diversos logradouros.

•

Manutenção dos prédios públicos.

•

Reforma das praças e logradouros.

•

Ofertar cursos de capacitação dos servidores.

•

Ampliar o sistema municipal de vídeo monitoramento com a participação da
sociedade de forma transversal.

•

Garantir a implantação do cronograma técnico financeiro proposto

no plano

municipal de saneamento básico, na cidade de Serrinha em parceria com Embasa;
•

Construção de novas praças.
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6. POLÍTICAS NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE
• Implantação do grupamento ambiental da guarda municipal, constituído por 8 servidores
para atendimento em regime de plantão.
• Contratação de servidores especializados em licenciamento ambiental com formação na
área.
• Contratação de engenheiro ambiental para atendimento as demandas específicas da
secretaria.
• Implantação da ouvidoria interna com um sistema informatizado e pessoal adequado na
secretaria para atendimento às devolutivas da população.
• Recuperação das matas ciliares das aguadas e nascentes existentes no município.
• Recuperação das nascentes existentes na zona rural.
• Implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos no município.
• Implantação de ecopontos para coleta de lixo eletrônico, baterias e lâmpadas
fluorescentes.
• Implantação do IPTU verde com políticas de benefícios a cidadãos que contribuem com
o meio ambiente.
• Garantir o acompanhamento voltado para a conclusão (CTR) central de triagem de
residuos já que esta sendo implantado.
• Requalificação dos canteiros centrais das avenidas e ampliação da arborização de rua,
com espécies adequadas e participação de moradores no plantio e cuidados dessas
árvores.
• Reestruturar e otimizar os serviços da rede de proteção animal, com ampliação de
medidas educativas, implantação de equipe de resgate aparelhada para animais em
estado de urgência e emergência nas ruas, oferta de serviços veterinarios a tutores
hipossuficientes, maior oferta de castração para controle populacional de animais de rua.
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7. POLÍTICAS NA ÁREA DA AGRICULTURA
• Recuperação de pastagens degradadas com a adoção de sistemas de Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta.
• Potencializar a SIM – Sistema de inspeção Municipal, através de contratação dos
profissionais especificos para manutenção do programa;
• Formação e Profissionalização dos jovens rurais;
• Cursos de capacitação para meio rural.
• Reunião de monitoramento com equipe de forma quinzenal.
• Viabilizar a implantação do centro de comercialização de animais e produtos da
agricultura e agropecuária, junto aos Governos Federal e Estadual;
• Realização de feiras da agricultura familiar;
• Manutenção da realizações da Exposerrinha ;
• Fortalecimento das associações comunitárias e cooperativas do município.
• Construção, recuperação e manutenção das estradas vicinais.
• Construção de estrutura hídrica adequada para o meio rural.
• Manutenção da estrutura organizacional;
• Contrução, ampliação e manutenção das Aguadas;
• Apoio à agricultura familiar;
• Ampliação de investimento no melhoramento genético de ovinos e caprinos.
• Ampliação do programa de melhoramento genético de bovinos em parceria com SENAI
E SEBRAE;
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8. POLÍTICAS NA ÁREA DE MODERNIZAÇÃO,
PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
FISCAL
• Aquisição de equipamentos de informática.
• Aquisição de móveis.
• Tramitação de processo de forma digital.
• Capacitação e treinamento dos servidores.
• Otimizar a captação de recursos.
• Atualização da legislação municipal.
• Cumprimento dos prazos e índices constitucionais
• Manter a transparência Municipal; e
• Atender as leis e Decretos que tratam de acessibilidade.

Serrinha 23 de Setembro de 2020

Este plano configura a Atitude para seguir em frente ...

Adriano Silva Lima e Equipe.
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