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1.  APRESENTAÇÃO

Bom Jesus das Selvas é uma cidade jovem e promissora, com enorme potencial de cres-
cimento e desenvolvimento, têm em sua base econômica a Agricultura, Comércio, In-
dústria e o Serviço Público. Hoje se apresenta como um ótimo lugar para se viver.
A continuação de uma Bom Jesus das Selvas que se desenvolve a cada dia é a idealiza-
ção de um projeto que compartilhamos, e convidamos todos os cidadãos para estarem 
junto conosco na concretização desse ideal.

Queremos não apenas continuar cuidando e melhorando o lugar onde vivemos, mas 
fazer algo maior e melhor.

Temos como princípios os valores em favor da Família e do Cidadão, humildade, hones-
tidade, trabalho, respeito, transparência e paixão pela cidade e pelas pessoas que aqui 
vivem, a estes, o nosso compromisso pessoal.

Vamos continuar administrando para as pessoas, por isso queremos promover uma ges-
tão comprometida com a excelência, onde o trabalho é o norte da nossa administração. 
Iremos implementar de maneira democrática e participativa a integração da sociedade 
nas diretrizes e decisões da nossa gestão através da implantação do Orçamento Munici-
pal Popular, de forma integrada e com  todos que compõem a administração municipal.
O objetivo fundamental será o de expandir o que estamos fazendo para outras áreas. 
Sabemos que ainda temos grandes desafios a superar, apesar do muito que fizemos, 
razão que nos impulsiona mais uma vez disponibilizar o nosso nome para representar o 
povo bonjesuense. Na nova etapa da nossa gestão teremos como foco dar mais apoio as 
comunidades rurais e ainda continuar potencializando a zona urbana. Iremos focar em 
instrumentos de planejamento e acompanhamento de metas pautadas na disciplina 
da execução orçamentária e na implantação de planos e projetos para a concepção de 
novas soluções para a cidade. 

A implementação das nossas ações levará o município a ter o seu papel de protagonis-
mo no nosso Estado, para que com muito trabalho e dedicação possamos continuar 
tendo o respeito da sociedade.
O Plano de Governo aqui apresentado representa o desafio para um modelo de gestão 
de alto desempenho. 

As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com envergadura e comple-
xidade que demandarão uma administração extremamente dedicada e competente, 
com diálogo, transparência, e como sempre muito próxima das pessoas e conhecedora 
das necessidades dos bonjesuenses.
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2. OBJETIVOS PRINCIPAIS DE ATUAÇÃO DE GOVERNO

• Governar dialogando com a sociedade de forma transparente com ações voltadas 
primordialmente as pessoas que mais precisam buscando a equidade social;
• Governar com Responsabilidade Fiscal;
• Governar Cuidando da Vida das Pessoas;
• Estabelecer Políticas Públicas de Caráter Social de Forma Inclusiva Para Todos os Ci-
dadãos;
• Governar estabelecendo uma Gestão Orçamentária Participativa e Democrática;
• Potencializar a economia e trabalho com visão no desenvolvimento sustentável;
• Focar na Infraestrutura Urbana e Rural;
• Desenvolver uma Estrutura Administrativa, Orçamentária e Previdenciária, com foco 
na Gestão, Planejamento, Controle e Resultados;

3. PRINCÍPIOS PARA A ATUAÇÃO DO GOVERNO

• Gestão Responsável;
• Planejamento e Organização; 
• Transparência e Respeito;
• Diálogo e Participação;
• Ação, Atitude e Integração;
• Conhecimento e Confiança;
• Credibilidade e Experiência;
• Trabalho e dedicação.

4. VISÃO PARA A CIDADE

Nosso Plano de Governo apresenta um posicionamento de otimismo e continuidade 
ao respeito pela sociedade em relação ao serviço e ao poder público. Queremos uma 
cidade socialmente justa, economicamente sustentável e viável, preocupada com a vida 
das pessoas e com suas questões ambientais. Pautaremos nossas ações em uma gestão 
que traga orgulho para os cidadãos. 
Estabelecendo o envolvimento e participação da população, pretendemos tornar Bom 
Jesus das Selvas uma cidade reconhecida pela gestão pública de alto desempenho, fo-
cada em alguns pontos fundamentais:
• Construir o governo em uma gestão profissional, responsável e competente, pautada 
pela adoção periódica de medidas que estabeleçam as melhores práticas e modelos em 
todos os níveis de atuação do governo;
• Fomentar a cidade de infraestrutura adequada às demandas do seu povo, e que es-
tas sejam compatíveis ao crescimento da população, mostrando com isso, uma visão e 
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planejamento de longo prazo;
• Melhorar periodicamente a qualidade dos serviços públicos prestados pela Prefeitura, 
garantindo ao cidadão a inserção e o alcance à administração com qualidade e respeito;
• Promover o desenvolvimento da economia de Bom Jesus das Selvas, através de me-
didas de incentivos a micro e pequenas empresas, a projetos do artesanato local, ao co-
mércio formal e informal, e a indústria, incentivando a economia criativa de forma com-
petitiva e sustentável, para potencializar a criação de emprego e renda aos cidadãos;
• Aperfeiçoar a gestão econômica, ampliando a capacidade de captação de recursos do 
município, fomentando parcerias junto ao setor privado e ao terceiro setor e alinhar as 
políticas municipais com as estaduais e federais;
• Intensificar a racionalização das despesas na administração municipal;
• Implementar novos métodos e tecnologias em favor da melhoria da gestão pública 
municipal e oferta de serviços ao cidadão;
• Apoiar, valorizar e sobretudo respeitar o cidadão bonjesuense, na dimensão do bem 
comum, promovendo a inclusão, equidade e respeito; 

5. DIRETRIZES PARA AÇÕES DE CURTO E MÉDIO PRAZO

Apresentamos um Plano de Governo para a cidade de Bom Jesus das Selvas, onde nos-
sas ações transcorrerão em um curto e médio espaço temporal, de forma que, estabe-
leceremos políticas sólidas em todas as áreas de atuação, preparando a cidade para 
desafios cada vez maiores, visando um município forte, organizado e respeitado, sem-
pre buscando uma permanente melhoria na qualidade de vida das pessoas, amparan-
do, atendendo e apoiando primordialmente as pessoas em situação de vulnerabilidade, 
principalmente crianças, mulheres e idosos, respeitando a diversidade e promovendo a 
inclusão.
Neste Plano fortaleceremos as políticas voltadas a saúde, com objetivo de termos uma 
cidade com um sistema básico de saúde eficiente, promovendo hábitos e costumes 
mais saudáveis para os cidadãos.
Estabeleceremos melhorias constantes nas áreas de educação, cultura, esporte, lazer, 
juventude, políticas públicas para as mulheres, assistência social, trabalho, emprego, 
seja de forma independente, como também através de políticas integradas entre as 
áreas. Trabalharemos incansavelmente na construção e melhoria das estruturas mu-
nicipais através de ações permanentes de Infraestrutura física e urbana, promovendo 
continuado trabalho de saneamento, pavimentação, meio ambiente, pesca, agricultura, 
mobilidade, iluminação, construção, reformas e ampliações.
Por fim, estabeleceremos políticas públicas para uma gestão responsável e eficaz volta-
da as pessoas, promoveremos a qualificação e o aperfeiçoamento da máquina adminis-
trativa, valorizando e reestruturando, sempre que possível, os quadros de servidores da 
administração municipal.
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6. EDUCAÇÂO

A Secretaria Municipal de Educação-SEMED, pretende continuar garantindo uma edu-
cação de qualidade, buscando sempre a melhoria da Educação Pública em Bom Jesus 
das Selvas, qualidade essa que já tem sido reconhecida pelos munícipes, o que atesta o 
comprometimento na gestão da área educacional. Esta condição, porém, não desobriga 
o município de fazer sempre melhor.
O Plano de Governo da Secretaria Municipal de Educação - Gestão 2021 a 2024 traz o 
foco em ações que garantam a todos os estudantes aprendizagem de excelência e a 
conclusão de todas as etapas da Educação Básica na idade certa.
Vivemos tempos desafiadores e o processo de escuta foi fundamental na construção 
deste plano que contou com a participação de vários segmentos, entre eles, educadores 
e representantes da sociedade civil. 
Entendemos que o envolvimento e compromisso da sociedade bonjesuense seria fun-
damental para atingirmos as metas deste plano. Vamos colocar a educação nos patama-
res cada vez mais elevados de prioridade da nossa sociedade, fortalecendo o desenvol-
vimento social e econômico deste município que reúne um povo simples e batalhador.
Acreditamos na aplicação prática deste documento como uma diretriz clara para ter-
mos assertividade em cada passo a ser dado e assim atingirmos o nosso principal obje-
tivo, que é a aprendizagem dos nossos estudantes. 
Com foco, determinação, trabalho em equipe e parceria com a sociedade, vamos fazer 
de Bom Jesus das Selvas referência de educação pública da regional e posicioná-la en-
tre as redes que mais avançam na aprendizagem no estado.
A Secretaria Municipal de Educação apresenta o Plano de Governo para a Gestão 2021 a 
2024 com foco na: 
1. Educação Infantil: expansão da matrícula, com oferta em creche e melhoria da qua-
lidade dos serviços, de modo que se alcance 50% do atendimento para as crianças até 
três anos e 100% do atendimento para as crianças de quatro e cinco anos em pré-escola, 
através de construção de Creche Municipal.
2. Ensino Fundamental: manter uma trajetória de melhoria das aprendizagens, tais 
como: 
• Garantir que pelo menos 95% das crianças com 7 anos de idade sejam alfabetizadas; 
• Obter uma nota média entre as escolas pública municipal igual ou superior a 6,0 para 
os anos iniciais e igual ou superior a 5,0 para os anos finais do IDEB (Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica) em 2021;
3. Educação de Jovens e Adultos (EJA): Implantar políticas educacionais para o EJA (Edu-
cação de Jovens e Adultos), principalmente na formação de professores e capacitação 
para o mercado de trabalho;

6.1. GESTÃO ADMINISTRATIVA: (Infraestrutura e recursos pedagógicos)
• Construção de creche no Bairro Nova Bom Jesus; 
• Reavaliação da qualidade nutricional e quantidade da merenda escolar servida na 
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rede municipal do ensino, promovendo ações para que pequenos produtores rurais pos-
sam fornecer ainda mais as frutas, verduras, legumes, usados na preparação dos ali-
mentos;
• Construção de bibliotecas nas escolas;
• Construção de laboratórios;
• Implantar novas salas de recursos multifuncionais para alunos com necessidades es-
peciais;
• Acesso à Internet para os estudantes em locais públicos; 
• Contratação de Assistente Social para atender os alunos em vulnerabilidade social;
•  Estabelecer parceria com a saúde a fim de garantir oftalmologista e fisioterapeuta 
para atender os alunos que necessitarem; 
• Adequar os espaços escolares que ainda não possuem acessibilidade;
• Continuar construindo escolas na Sede e no Campo;
• Continuar construindo quadras poliesportivas nas escolas;
• Continuar adquirindo mobiliários para suprir as necessidades das escolas;
• Continuar climatizando as escolas da rede;
• Continuar ampliando a frota de ônibus com/sem acessibilidade para atender os estu-
dantes que necessitam de transporte escolar, conforme perfil de cada um;
• Continuar ampliando a matrícula de alunos de Creche e Educação Infantil;
• Continuar adquirindo brinquedos para as escolas de Educação Infantil;
• Continuar adquirindo Livros didáticos para a Educação Infantil;
• Continuar parceria com o Estado para o funcionamento do ensino médio na sede e na 
zona rural;
• Continuar oferecendo merenda de qualidade com acompanhamento de nutricionis-
ta; 
• Potencializar o atendimento Psicopedagógico para alunos e profissionais; 
• Continuar garantindo o trabalho dos cuidadores e profissionais de apoio especializa-
do de acordo as especificidades de cada aluno;
• Continuar Garantindo a inclusão das crianças com deficiência e necessidades espe-
ciais, assegurando acessibilidade, equipamentos e formação para os profissionais da 
rede municipal de ensino para este fim;
• Ampliar o atendimento da Escola Municipal Maria do Nascimento (Centro de Atendi-
mento da Educação Especial);
• Continuar realizando o desfile cívico do 7 de setembro em parceria com as escolas;
• Continuar realizando torneio dos pais, comemoração alusiva ao dia das mães, dia das 
crianças e páscoa;
• Continuar apoiando o Polo da UAB- Universidade Aberta do Brasil;
• Continuar as ações integradas de educação, esporte, lazer e cultura em conjunto com 
o departamento de esportes, departamento da Juventude e departamento de Cultura, 
revitalizando e recuperando espaços para as práticas esportivas e culturais;
• Potencializar as ações da Biblioteca Pública Municipal;
• Garantir e aprimorar a Banda Municipal Raimundo Alves Laurentino, nas suas ativida-
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des e investir na aquisição de novos equipamentos;
• Potencializar a escola de música no município;
• Continuar informatizando a gestão pedagógica e administrativa de toda a educação;
•  Continuar a parceria com a Secretaria de Saúde para atendimento dos alunos da rede 
municipal através do PSE;
• Ampliar o atendimento médico, odontológico, fonoaudiólogo, psicológico e nutricio-
nal aos alunos da rede municipal de ensino, através da criação de um programa especí-
fico de atenção para a saúde do estudante;
• Otimizar os canais de comunicação da SEMED;

6.2. GESTÃO PEDAGÓGICA
• Melhorar o fluxo escolar e a aprendizagem de modo a atingir, as médias locais para o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB);
• Fomentar a qualidade da educação na Rede Municipal de Ensino, em todas as etapas 
e modalidades;
• Fomentar a expansão das matrículas na Educação de Jovens e Adultos na Rede Mu-
nicipal de Ensino, articulada à formação inicial e continuada ou qualificação profissional 
dos educandos, objetivando a elevação do nível de escolaridade;
• Estabelecer política de enfrentamento contra a evasão escolar, principalmente dos 
alunos jovens e adultos (EJA);
• Garantir que os alunos matriculados no Ensino Fundamental concluam essa etapa na 
idade recomendada nos termos da legislação vigente;
• Continuar com o reforço escolar para os alunos dos Anos Finais 6º e 7º ano;
• Implementar Programa de Correção de Fluxo em parceria com empresas privadas;
• Continuar a parceria com empresas privadas para realização de formação continuada 
de professores;
• Continuar ofertando Formação Continuada para Professores através do Departamen-
to de Formação da SEMED;
• Ampliar o atendimento à alfabetização de adultos;
• Continuar incentivando os cursos preparatórios para os alunos da rede ingressarem 
em Institutos Federais;
• Continuar apoiando os projetos pedagógicos como Sou Criança, Sou leitora e Sole-
trando em parceria com as escolas da rede;
• Continuar ofertando a Educação Especial/ Inclusiva, aos alunos públicos alvo, assim 
como o Atendimento Educacional Especializado- AEE, Educação Bilíngue, intérprete de 
Libras;
• Ter como meta a implantação de projetos que fortaleçam o aprendizado e a perma-
nência do aluno na escola, reduzindo - a partir dessa atitude - a repetência e a evasão 
escolar;
• Fortalecer e melhorar o processo pedagógico nas escolas da Rede de ensino;
• Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com a socie-
dade civil, potencializando o Conselho Municipal de Educação e dos conselhos instituí-
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dos;
• Estimular ações educacionais que visem a promoção da prática da educação ambien-
tal, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente;
• Incentivar à cultura, teatro, cinema, música e a dança nas escolas municipais;
• Desenvolver projetos educacionais visando a orientação e combate as drogas com 
participação das famílias em parceria com as demais secretarias municipais;
• Potencializar o Projeto de Mobilização Escolar na Sede e no Campo;
• Seguir apoiando a democratização à educação com o fortalecimento dos Conselhos 
Escolares;
• Implementação e realização da Feira Municipal do Livro;
• Continuar apoiando os Jogos Escolares Municipais - JEBS;
• Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 14 (catorze) anos com deficiência, o 
acesso ao Ensino Fundamental e ao atendimento educacional especializado, preferen-
cialmente, na rede regular de ensino; 
•    Garantir o treinamento dos professores na utilização do Diário Eletrônico zona urba-
na e rural
• Reduzir a Taxa de Abandono na Educação de Jovens e Adultos;

6.3. GESTÃO DE PROGRAMAS
• Continuar implantando internet em todas as escolas do campo através do Programa 
Escolas Conectadas;
• Continuar alimentando todos os programas em parceria com o Governo Federal e 
Estadual, a fim de potencializar a melhoria nos índices educacionais;
• Continuar fortalecendo o Ensino da EJA- Educação de Jovens e Adultos, realizando 
cursos profissionalizantes, mantendo as parcerias com empresas privadas;
• Implantar programa de Correção de Fluxo nas escolas da rede;
• Continuar criando novas Unidades Executoras nas escolas municipais;

6.4. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
• Continuar valorizando os Profissionais da Educação com a análise e revisão dos Pla-
nos de Cargos e Salários.
• Continuar adequando e reestruturando o Plano de Cargos dos Profissionais da Edu-
cação;
• Continuar realizando formação continuada para ASGs, Vigias, Motoristas, Digitadores 
e Agente Administrativos;
• Continuar assegurando recursos financeiros para a valorização da carreira dos Profis-
sionais da Educação através do FUNDEB e da Arrecadação do Municipal;
• Continuar garantindo aos professores 1/3 da jornada de trabalho para estudo;
• Concluir os trabalhos para a realização do concurso público interrompido pela pande-
mia;
• Continuar dialogando com o Sindicato, através de suas comissões para proceder aos 
aumentos salariais e demais assuntos pertinentes a categoria;
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• Continuar garantindo serviço de psicólogo para profissionais da educação e ampliar 
os serviços de fonoaudiólogo e fisioterapeutas;

7. SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde tem como principal objetivo fortalecer e ampliar as 
ações já existentes em nosso município, com ênfase na qualificação dos profissionais 
e buscar técnicas inovadoras para o aprimoramento da atenção primária integrada às 
Redes Assistenciais proporcionando uma saúde de qualidade e resolubilidade aos mu-
nícipes de Bom Jesus das Selvas.
A Constituição Federal de 1988 garante que, a saúde é direito de todos e dever do Esta-
do, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.
 Nesta nova etapa da gestão iremos propor uma intervenção maior na área da saúde no 
município de Bom Jesus das Selvas. Para tanto, serão desenvolvidas ações integradas 
e intersetorializadas visando à melhoria da saúde da população bonjesuense. As ativi-
dades conjuntas envolverão diversas áreas da administração pública como: educação, 
assistência social, infraestrutura, segurança, transporte, esporte e lazer, segurança e etc. 
Tudo isso em parcerias com os Governos Estadual e Federal, além das organizações não 
governamentais (ONG’s). Continuaremos com um modelo de gestão para a saúde, sis-
tematizando o atendimento à população de forma humana e digna, acreditamos que 
os meios para efetivação de uma saúde pública de qualidade se fará por meio de ações 
concretas conforme a proposta ora apresentada.
A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situada no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 
prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação.
O município de Bom Jesus das Selvas encontra-se habilitado na Gestão Dupla do siste-
ma de Saúde, ou seja, os recursos são repassados do Fundo Nacional de Saúde para o 
Fundo Estadual de Saúde que repassa ao Fundo Municipal de Saúde através da apre-
sentação de faturas mensais de internações - SIH e procedimentos – S. I. A., realizados no 
Hospital Municipal de Bom Jesus das Selvas, que fora inaugurado em abril de 2017 para 
internações em clínica médica, obstétrica e pediátrica.
A nova estrutura hospitalar possui os serviços de Raio-X, Laboratório de Análises Clínicas, 
Setor de Urgência e Emergência e Centro Cirúrgico com duas salas de cirurgias.
Ressaltamos ainda, que o município de Bom Jesus das Selvas aderiu durante a nossa 
Gestão a composição das Redes Assistenciais tendo como referências assistenciais os 
municípios de Buriticupu e Açailândia e na alta complexidade os municípios de Impe-
ratriz e São Luís, o que proporcionará a projeção dos serviços assistenciais nos compo-
nentes:
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7.1 REDE CEGONHA:
• Aquisição de equipamentos para diagnóstico por imagem e realização do pré-natal; 
• Construir ou utilizar espaço já existente dentro do hospital municipal em parceria com 
o cartório civil, expedir registro para os recém nascidos naquela unidade;
• Construir ou utilizar ambientes já existentes dentro do hospital municipal e estruturá-
-lo para assistir as parturientes pré parto, durante o parto e pós-parto; 

7.2 REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:
• Aquisição de equipamentos para instalação da Sala de Estabilização no Hospital Mu-
nicipal; 
• Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico por Imagem e Laboratorial;
• Construir ou utilizar ambientes já existentes dentro do hospital municipal e estruturá-
-lo para o funcionamento de um centro de consultas especializadas (cardiologia, pedia-
tria, ginecologia e ortopedia);
• Construir ou utilizar ambientes já existentes dentro do hospital municipal e estruturá-
-lo para o funcionamento de centro de reabilitação (fisioterapia);
• Garantir exames especializados em instituições parceiras (mamografia, ressonância 
magnética e mapeamento de retina);
• Criar o serviço de exames especializados em nosso município (endoscopia, ultrasso-
nografias eletrocardiograma e Raio X);
• Ofertar e garantir campanhas de atendimento oftalmológico e encaminhar as cirur-
gias quando solicitadas pelo médico;  

7.3 OFERTA DE PROGRAMAS:
• Criar o Programa de saúde do homem bonjesuense, ofertando atenção integral a saú-
de do homem, com o objetivo de promover ações que contribuam significativamente 
para a compreensão da realidade singular masculina, observando: acesso e acolhimen-
to, saúde sexual e reprodutiva, paternidade e cuidado, doenças prevalecentes na popu-
lação masculina e prevenção de combate a abusos e violência;
• Saúde da mulher bonjesuense, tem por objetivo melhorar o atendimento ao público 
feminino, promover a melhoria de vida da saúde da mulher, promover a ampliação dos 
meios de serviços na atenção básica e média complexidade do município, contribuir na 
redução de morbidade e mortalidade da mulher em todos os ciclos de vida e grupos 
sociais sem discriminação, ampliar, qualificar e humanizar o atendimento a mulher no 
sistema único de saúde;
• Criar o LMPA (laboratório municipal de prótese dentária), ofertando prótese dental a 
população mais necessitada;
• Implantar o Programa de Atendimento Especial as pessoas com caso de câncer, ga-
rantindo a continuidade do tratamento, ofertando atenção e atendimento humanizado 
e de qualidade;
• Implantar o Programa Saúde itinerante com o objetivo de levar mutirões de saúde as 
comunidades mais distantes da zona urbana e ofertando todos os benefícios ofertados 
pelo município (consultas médicas, consultas de enfermagem, oferta de medicamentos 
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segundo a prescrição medica, atendimento psicológico, fisioterapia, expedição e requi-
sição de exames quando solicitado, bem como exames e consultas especializadas);
• Implantar atendimento móvel de odontologia;

7.4 SAÚDE DA FAMÍLIA
O Município de BOM JESUS DAS SELVAS possui população para cálculo de PAB – Fixo, 
(Faixa 1 - 28,00 per capita) de 33.615 habitantes, corresponde a R$ 70.604,33 de repasse 
mensal.  O município de Bom Jesus das Selvas apresenta 70,5% de cobertura da Estraté-
gia Saúde da Família, almejando alcançar cobertura de 100% nos próximos quatro anos, 
para tanto apresenta as propostas abaixo:

• Construir sede própria para abrigar a Secretária Municipal de Saúde, bem como todas 
as coordenações e diretorias da média complexidade e atenção básica de Bom Jesus 
das Selvas;
• Estruturar o Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, e implan-
tar o arquivo eletrônico de cada servidor vinculado e esta urbe;
• Criação do Almoxarifado Central de distribuição das demandas solicitadas pelas ESFs 
Anexos e Hospital; 
• Construção da Unidade Básica de Saúde do bairro Nova Bom Jesus. (Porte II);
• Construção da Unidade Básica de Saúde da Alta Floresta. (Porte II);
• Construção da Unidade Básica de Saúde do Bairro Nestor Lemes para a equipe II da 
ESF (Porte II);
• Equipar a Unidade Básica de Saúde da Nova Bom Jesus. (Porte II);
• Equipar a Unidades Básicas de Saúde – (Porte I);
• Ampliar e reformar as Unidades Básicas de Saúde (Água Amarela, Roseli Nunes, Nova 
Vida, Vila Renascer, Nossa Senhora da Conceição) da zona rural e seus anexos (Vila Bra-
silândia, Chico Mendes II);
• Manter sempre em sua totalidade todos os profissionais necessários para atender os 
usuários nas Unidades Básicas de Saúde e em seus anexos na zona urbana e rural;
• Ampliar o atendimento médico de enfermagem, técnicos em enfermagem e coleta 
de exames nas UBS’s da zona rural e seus anexos;
• Proporcionar a aquisição de transporte para as equipes de profissional da saúde; (equi-
pes da estratégia saúde da família, vigilância sanitária, agentes de combate às endemias 
e para o programa de imunização, TFD, vigilância em saúde e portadores de doenças 
crônicas);
• Proporcionar a aquisição de equipamentos para implementar e fortalecer as ações 
dos Programas da Estratégia Saúde da Família, Saúde na Escola, Saúde Bucal;
• Aquisição de 02(dois) veículos caminhonete 4 X 4 para o transporte da Equipe de Es-
tratégia em Saúde da Família (Programa mais médicos zona rural);
• Equipar em 100% os consultórios odontológicos vinculados as UBS’s de Bom Jesus 
das Selvas;
• Fortalecer as ações já desenvolvidas dentro do município e aplicadas pelo programa 
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Saúde na Escola;
• Reestruturar os espaços já existentes das academias da saúde, e realizar estudos para 
viabilizar novos espaços dessas academias em bairros ainda não contemplados na zona 
urbana e zona rural;
• Estruturar um ambiente e contratar mais técnicos para melhor desenvolver o acom-
panhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, preconizadas pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e melhorar o funcionamento relacionados ao pro-
grama no município;
• Distribuir e ofertar fardamentos e equipamentos de proteção individual e outros itens 
utilizados no seu dia-a-dia para os agentes comunitários de saúde e agentes de comba-
te a endemias;
•  Capacitar os servidores da atenção básica e média complexidade, bem como au-
mentar o numero de insumos e equipamentos nesses locais de serviços para garantir a 
qualidade de um bom atendimento aos usuários;
• Ampliar o elenco da medicação ofertada pela farmácia básica e aumentar a quantida-
de da medicação já distribuída no município;
• Ampliar e equipar a farmácia básica central em nosso município;
• Garantir frota de transporte para o traslado de pacientes de nosso município para os 
hospitais de suporte e atendimento de média complexidade;
• Garantir o acesso da população em suas respectivas faixa etária de idade em todas as 
campanhas de vacinação, bem como manter os profissionais sempre capacitados para 
melhor atender os usuários;
• Reabrir o laboratório municipal de analise clinica, garantindo a realização de todos os 
exames laboratoriais no município;
• Contratar os serviços e casa de apoio, ofertar mobiliário e pessoal para manutenção 
das mesmas em São Luís e Imperatriz para atendimento de pacientes previamente in-
dicados e que precisem de tratamento fora do domicilio;
• Informatizar todas as unidades básicas de saúde e seus anexos, hospital, farmácia bá-
sica, e assim melhorar o atendimento, agilizar os serviços e os encaminhamentos dos 
usuários;
• Garantir o atendimento especial, utilizando a mão de obra já existente no município 
(psicólogo, fisioterapeuta) e ofertar transporte adequado para locomoção aos portado-
res de HIV;
• Garantir aos pacientes portadores de necessidades especiais, cadastrados na APAE 
ou não, bem como ofertar as pessoas com distúrbios mentais o acesso a medicamentos 
específicos e de controle especial e acompanhar periodicamente cada paciente junto 
ao médico psiquiatra (respeitar a especificidade e patologia de cada paciente);
• Aquisição de equipamentos e habilitação do Centro de Atenção Psicossocial CAPS I 
de Bom Jesus das Selvas e (Aquisição de Equipamentos para o CAPS I);
• Aquisição de transporte sanitário para a condução de pacientes portadores de defici-
ência física para os Centros de Reabilitação de Buriticupu, (a 50km) e Açailândia, (a 100 
km) além de aquisição de equipamentos para o Setor de Fisioterapia instalado no mu-
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nicípio de Bom Jesus das Selvas;
 
• REDE DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL – Construção, aquisição de equipamentos e 
habilitação do Centro de Atenção Psicossocial CAPS I de Bom Jesus das Selvas e (Aqui-
sição de Equipamentos para o CAPS I);
• REDE DE CUIDADOS AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – Contemplará a aquisição de 
transporte sanitário para a condução de pacientes portadores de deficiência física para 
os Centros de Reabilitação de Buriticupu, (a 50km) e Açailândia, (a 100 km) além de 
aquisição de equipamentos para o Setor de Fisioterapia instalado no município de Bom 
Jesus das Selvas. 
• REDE DE CUIDADOS AO PORTADOR DE DOENÇAS CRÔNICAS. 
• VIGILÂNCIA EM SAÚDE
• O Programa de Vigilância em Saúde visa a implementação de estratégias à imple-
mentação de estratégias para o controle das endemias – Vigilância Epidemiológica - e 
combate aos vetores de doenças de características endêmicas e evitáveis.

 O bloco abrange ainda as ações da Vigilância Sanitária com ações de fiscalização ao 
fabrico e comercialização de alimentos, medicamentos e criadouros de animais além 
da análise e monitoramento sistemático das fontes de abastecimentos de água para o 
consumo humano – SISAGUA.

7.5 VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA
• Instituir o código sanitário VISA (Vigilância em Saúde Ambiental) do município de 
Bom Jesus das Selvas, fundamentado nos princípios expressos na Constituição Federal 
de 1988, na Constituição do Estado do Maranhão, nas Leis Orgânicas da Saúde – Lei Fe-
deral nº 8.080 de 1990, na Lei 8.142 de 28 de dezembro d 1990.
• Instituir um código de conduta da VSA (Vigilância em Saúde Ambiental) do município 
de Bom Jesus das Selvas, para apresentar a população bonjesuense, bem como a todos 
os órgãos competentes os fatores de risco determinantes para os muitos problemas de 
saúde transmitidos via meio ambiente ao ser humano;
• Criar parcerias entre a VSA (Vigilância em Saúde Ambiental) e laboratórios em nossa 
região para análise da água potável que abastece as famílias em nosso município. (po-
ços artesianos e distribuidores de água mineral);
• Estruturar a VSA com todos os equipamentos necessários e contratação de mão de 
obra;

8. AGRICULTURA

O Município de Bom Jesus das Selvas tem vocação predominantemente agrícola. Isso 
nos leva a acreditar que não se concebe o desenvolvimento local sem fortalecer a agri-
cultura, com base no desenvolvimento rural sustentável, nem pensar na geração de em-
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prego sem que haja o aproveitamento desse potencial agrícola. 
A Secretaria Municipal de Agricultura promove o desenvolvimento rural, fortalecendo 
a agricultura sustentável, permitindo a melhoria das condições de vida e trabalho dos 
homens e das mulheres do campo, tanto nos aspectos econômicos quanto sociais, cul-
turais e ambientais, promovendo a realização de estudos e a execução de medidas vi-
sando o desenvolvimento das atividades agropecuárias no município e sua integração à 
economia local e regional.
 O atendimento às demandas oriundas dos produtores do município tem sido o foco das 
ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Desen-
volvimento Econômico de Bom Jesus das Selvas -MA.

8.1 AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS
Estas ações englobam as demandas propostas pelos agricultores, proporcionando assis-
tência e inserção em canais de comercialização, trazendo dinamismo à produção local.

8.2 PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS
• Assinatura/ Execução de Convênios para prestação de serviços ao agricultor para for-
talecer a relação com instituições como o INCRA, AGERP, SAGRIMA, SAF, EMBRAPA, 
SEBRAE, BB, BNB que atuam no âmbito municipal/regional para ações de capacitação 
de agricultores e fortalecimento de atividades produtivas;
• Assinatura/ Execução de parcerias para comercialização da produção para incluir o 
agricultor em programas de compras governamentais, proporcionando dinamismo na 
economia com a inclusão do mesmo em canais de comercialização já consolidados, 
como os oferecidos pelo PNAE e PAA, com aumento do número de agricultores já aten-
didos;
• Demandar serviços de manutenção de estradas vicinais, visando o escoamento da 
produção da zona rural, além do trafego da população com o intuito de ampliar o aten-
dimento às comunidades com potencial para a produção mecanizada, principalmente 
grãos;
• Aumentar a produtividade das culturas, com cessão de maquinário para atividades 
de preparo e manejo dos solos;
• Diversificar as máquinas disponíveis ao agricultor, ampliando a oferta de manejo da 
produção, atendendo a etapas de preparo de solo e plantio;
• Ampliar a distribuição de sementes para os agricultores;
• Ampliar a assessoria para o crédito rural no município;
• Implantar unidade demonstrativa para transferência de tecnologia ao agricultor, em 
cultivos agrícolas e criações de pequenos animais;
• Promover o dia de campo com o agricultor, com a oferta de capacitação;
• Ampliar a campanha de vacinação de bovinos contra brucelose, chegando a um maior 
número de produtores atendidos;
• Diversificar as culturas produzidas no município, com atenção à fruticultura;
• Atingir maior alcance do serviço de inspeção municipal (SIM), buscando algum tipo 
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de certificação aos produtores locais;
• Adequação do modelo de produção pecuária local às exigências ambientais do muni-
cípio, no que tange á proteção de brejos e córregos;
• Identificar as potencialidades da piscicultura no município, com elaboração de diag-
nósticos, estudos, planos e projetos que auxiliem a cadeia produtiva local;
• Auxiliar na implantação de projetos que tragam melhoria tecnológica ao campo, 
como uso de implementos, de irrigação, produção diversificada e produção de insumos 
na agricultura;
•  Incentivar a Produção Orgânica;
• Incentivar à produção de pequenos animais;
• Incentivar à organização de empreendimentos agroindustriais, promovendo o bene-
ficiamento da produção local;
• Promover um programa contínuo de capacitação para todos os agricultores em aten-
dimento pela Secretaria de Agricultura;
• Monitorar a produção oriunda das atividades dos agricultores atendidos pela Secreta-
ria de Agricultura,
• Fazer aquisição de equipamentos (GPS, Computador, etc.)
• Realizar capacitação de técnicos para atendimento das demandas dos agricultores, 
de forma continuada;
• Adequar o Plano de Cargos e Carreira dos profissionais envolvidos nas atividades da 
secretaria;

9. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

A Secretaria de Administração e Finanças é o órgão encarregado de promover e coor-
denar os recursos humanos, materiais e financeiros do Governo Municipal, de sorte a 
integrar as atividades dos diversos setores, buscando dar-lhes os meios organizacionais 
que lhes permitam atingir os objetos propostos; exercer as atividades referentes a lança-
mento, arrecadação e fiscalização dos tributos e demais rendas municipais; recebimen-
to, pagamento, guarda e movimentação dos dinheiros e outros valores do Município; 
registro e controle contábil da administração orçamentária, financeira e patrimonial do 
Município.
O Plano de Governo aqui delineado representa o anseio por um modelo de gestão com 
alto desempenho. As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com en-
vergadura e complexidade que demandarão uma administração extremamente dedi-
cada e competente, muito próxima e conhecedora das necessidades da população bon-
jesuense.

9.1 INFRAESTRUTURA E URBANISMO
• Pavimentar e recapear vias urbanas, centro, e bairros Nova Bom Jesus,  Nestor Lemes, 
Imperial e JK;
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• Calçamento das principais ruas e avenidas das vilas em bloquete ou asfalto, conforme 
o caso;
• Melhoria das vias de acesso à zona rural;
• Manutenção de pontes;
• Piçarramento de outras vias de acesso a zona rural;
• Construir ciclovia e espaço para passeio e caminhada;
• Construção de moradias populares; 
• Construção de kits sanitários na zona urbana e comunidades da zona rural;
• Perfuração de poços artesianos na sede e na zona rural, em áreas que ainda não fo-
ram atendidas pelo setor público;
• Criar a secretaria Municipal de Esportes;
• Restauração e manutenção permanente da iluminação pública como fator de confor-
to e segurança; 
• Construção de novas praças na cidade e nas vilas;
• Executar melhorias na sinalização de transito com placas e controle de velocidade;
• Colocar placas nas entradas das ruas da cidade, com seus respectivos nomes, bem 
como na entrada das principais comunidades rurais;
• Construção do matadouro público;
• Construção de pista de skate park; 
• Criar novas praças esportivas e aprefeiçoar as já existente;
• Construção de arquibancadas e vestiário, sistemas de iluminação e cabine de trans-
misão no estádio municipal; 
• Concluir obras inacabadas ( creche do centro);
• Mantenção do serviço de limpeza pública;
• Adquirir  caminhão coletor e compactador para a coleta de lixo;
• Aquisição de veículos para renovação da frota municipal;
• Implantação de novo cemitério público;
• Continuar garantindo os pagamentos dos salários aos servidores municipais com 
pontualidade, bem como dos fornecedores;
• Assegurar a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, mantendo a atua-
lização dos equipamentos e o controle do patrimônio público;
• Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas, em parceria com o Sebrae;
• Garantir o cumprimento do Plano de Cargos, Carreiras e salários dos servidores públi-
cos;
• Capacitar os nossos servidores municipais através de programas de qualificação pro-
fissional;
• Fortalecimento dos conselhos municipais (criação do conselho do contribuinte);
• Assistência jurídica a população vulnerável;
• Criar departamento de TI (Tecnologia de Informática)
• Apoio ao setor de controle interno;
• Estruturar departamento municipal de trânsito;
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10. DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE

• Continuar garantindo o transporte para os alunos do IFMA;
• Continuar com as plenárias de campanhas de prevenção para a juventude;
• Continuar realizar o “Arraiá da Juventude” para os jovens do campo; 
• Continuar realizando Bom Jesus de Cor e Cultura (resgate da cultura afro e indigna);
• Continuar com as divulgações de prazos de editais, ENEM e IFMA;
• Criar uma escolinha de skate;
• Continuar realizando os Seminários Temáticos;
• Continuar realizando a Semana da Juventude;
• Realizar Campeonato de Bikecross;
•  Resgate da Gincana Municipal;
• Criação do dia Municipal do Jovem Cristão;
• Criar a casa de apoio em Imperatriz para os jovens carentes cursarem faculdade;
• Ofertar cursos técnicos e profissionalizantes para nossos jovens em parceria com ou-
tras instituições;
• Construir a casa de Recuperação para dependentes químicos;
• Realizar o Projeto Bom Jesus Itinerante, para dialogar com os jovens;

11. DEPARTAMENTO DE CULTURA

• Continuar apoiando e incentivando a Banda Municipal Raimundo Alves Laurentino;
• Continuar apoiando e incentivando a escola de musica com aquisição de novos ins-
trumentos e assessórios;
• Continuar apoiando e incentivando as festividades e manifestações culturais bem 
como: carnaval, festas juninas, desfile 7 de setembro, aniversário da cidade, aniversário 
da Região das Bananeiras, dia do evangélico, blocos tradicionais carnavalescos e igrejas 
retirantes no período carnavalescos;
• Criação e apoiar o São João itinerante na zona rural do município;
• Resgate da dança do Boi Onça;
• Criação do festival de musica dança e teatro;
• Ornamentação natalina na Avenida JK e presépio nas praças;
• Criação do museu histórico de Bom Jesus das Selvas;
• Criação da casa da cultura com espaço para: dança, teatro, cinema, estúdio musical 
para escola de música, ateliê, oficina de artes; 
• Resgatar a cavalgada municipal;
• Estruturar o departamento de cultura;
• Criação de bandas de fanfarras dentro das Escolas;
• Criação da Semana Municipal da Cultura;
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12. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES

• Reativar a liga municipal;
• Construção de pista de cooper;    
• Participar do campeonato maranhense da 2ª divisão;
• Participar do campeonato maranhense sub20, para concorrer a vaga para a copinha 
em São Paulo;
• Construir uma arquibancada no estádio municipal;
• Continuar realizando a manutenção do ginásio Manoel dos Santos Gonçalves no cen-
tro;
• Criar a copa dos campeões, trazendo os competidores da zona rural e sede do muni-
cípio para um campeonato mais amplo;
• Participar do JEM’s (Jogos Escolares Maranhenses), levando nossos alunos para com-
petirem na capital;
• Construir uma arena esportiva com quadra de vôlei de areia, campos de futebol 7, 
quadra de Beach Soccer (futebol de areia);
• Realizar campeonatos em todas as zonas rurais;
• Participar com o time municipal do campeonato maranhense de futebol;
• Criar as seleções femininas de futebol e futsal;
• Criar seleção municipal de vôlei;
• Continuar com a restauração e reforma do estádio municipal;
• Continuar com o campeonato municipal de futebol (taça cidade de futebol 7);
• Continuar com o campeonato municipal de futebol 1ª divisão e 2ª divisão (Copa Bom 
Jesus de futebol);
• Continuar a realização do campeonato municipal máster de society;
• Continuar com a seleção municipal de máster;
• Continuar seleção municipal de futebol (a seleção municipal de futebol participou 
de 7 campeonatos regionais, representando o município por todo o estado) foram elas: 
Copão da BR, Copão maranhão do sul (AMIRTS), Copão sul do maranhão (governo do 
estado), Copão bola cheia, Copa moral da BR;
• Continuar copa batom de futsal (campeonato feminino);
• Continuar taça cidade de futsal;
• Continuar Jeb’s (jogos escolares bonjesuenses);
• Continuar comemoração do Dia do Trabalhador (comemoração do 1º de maio, com 
diversas modalidades esportivas) sendo elas: Ciclismo, corrida de 100m feminino, vôlei, 
corrida de 100m masculino, corrida de 2km feminino, corrida de 3km masculino.
• Continuar torneio dos pais (comemoração ao dia dos pais) com os pais de aluno da 
rede pública de ensino;
• Continuar atividades esportivas em comemoração ao aniversario da cidade com: tor-
neio de futsal masculino, torneio de vôlei, torneio de futsal feminino, corrida de 100m 
masculino, corrida de jumento, corrida de 100m feminino, corrida de 3 km masculino, 
ciclismo e corrida de 2 km feminino; 
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• Continuar com a Copa Boca Rica de futebol (campeonato realizado na região da Ca-
poema com 10 equipes, sendo 1 equipe de cada vila), onde houve distribuição de bolas, 
equipagens e premiações a altura;
• Continuar com o campeonato Taça Simasa Society, realizado na região da Simasa 
com 08 equipes das vilas da região com distribuição de bolas, equipagens e premiações;
• Continuar torneios de futebol na Região das Bananeiras e outras vilas.

13. MEIO AMBIENTE

A questão ambiental vem se destacando, como um critério primordial para uma unida-
de administrativa que vise um ambiente municipal organizado e saudável para a sua 
população. 
Com o intuito de contribuir com práticas sustentáveis efetivas, a gestão do meio am-
biente, tem importante papel para a estrutura social presente e para contribuir definiti-
vamente para as gerações futuras. 
O Órgão Gestor Municipal Ambiental é o braço responsável por diversos serviços que 
tratam da qualidade de vida num contexto geral. Assim, as ações executadas ou trata-
das de maneira a terem uma solução eficaz a curto, médio ou longo prazo, garantem 
uma mudança cultural na sensibilização para com a Conservação e Preservação dos 
recursos naturais, responsáveis pelo equilíbrio ecológico.
Para tanto, o fortalecimento das equipes, bem como dos instrumentos de trabalho, tor-
nam-se importantes para efetividade das políticas públicas ambientais e nas mediações 
de conflitos.
No referido trabalho, a gestão ambiental precisa contar consideravelmente com a parti-
cipação popular, das classes organizadas através de seus órgãos legais, como os princi-
pais instrumentos de apoio a serem considerados para uma gestão em suas vertentes. 
Bem como com suas atribuições, amparado legalmente como as Leis, a ser considerado: 
(Lei Orgânica, Plano Diretor, Código Tributário, Código de Edificações, Código da Saúde, 
Lei de Diretrizes e bases da Educação, etc.), todo acervo da legislação ambiental. E ain-
da, o Sistema Municipal de Meio Ambiente versa num sistema operacional consoante a 
cultura local.

Desse modo descreve-se as ações para a próxima gestão:
• Aplicação da legislação para manutenção das políticas públicas de Preservação e 
Conservação das áreas ambientais;
• Apoiar Conselho Municipal de Meio Ambiente;
• Apoiar política de Desenvolvimento Sustentável;
• Arborizar praças e avenidas municipais;
• Criar e ou Integrar Rede Consorciada de Execução da Agenda 2030;
• Desenvolver Projetos que efetive a política de preservação e conservação das encos-
tas;
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• Implementar ações de recuperação de áreas degradas;
• Implementar parceria em Projetos de Educação ambiental nas escolas da Rede de 
Ensino no Município e no Estado;
• Implementar Projetos para contenção de deslizamentos de terra, assoreamento de 
rios, lagos e lagoas;
•  Limpeza e coleta de lixo nas vias públicas;
• Manter e aparelhar o Viveiro Municipal para manutenção das áreas verdes;
• Manutenção da Jardinagem dos Canteiros das Praças e Vias Públicas;
• Manutenção das Legislações Ambientais;
• Manutenção de poda em árvores em órgãos e vias públicas;
• Monitorar a utilização do aterro sanitário simplificado, aplicando melhoramentos;
• Projeto de Coleta Seletiva;
• Projeto de Reuso e Reciclagem Residuais;
• Projeto Manejo e Tratamento de Resíduos Hospitalares;
• Projeto O Meio Ambiente é Nosso, Juntos Cuidamos Melhor! Com Ações voltadas para 
o paisagismo, plantar, cultivar, sanear;
• Realizar Conferência Municipal de Meio Ambiente;
• Realizar atividade de licenciamento em empreendimentos no município;
• Realizar Seminário; Workshop sobre temas relacionados ao Meio Ambiente;

13.1 SUSTENTABILIDADE:
• Implantar condutas individuais e coletivas para com o tratamento do lixo, em todos os 
aspectos de produção, manuseio e tratamento; 
• Respeitar a natureza em todas as formas de vida valorizar a integração entre os seres 
vivos; 
• Projetos Educacionais de Formação Continuada “Oficinas” a produção de alimentos 
orgânicos e caseiros; hortas medicinais; com perspectiva de alimentação saudável – 
qualidade de vida;
• Uso racional da água, seja no banho, na cozinha, na área de serviço, e /ou em outras 
atividades usuais da água;
• Plantio e manutenção das plantas, com mobilização para o aumento das áreas verdes 
no município; inclusive nas áreas de rios, lagos e lagoas;
• Mobilizar para Preferência popular por produtos ecológicos com materiais menos po-
luentes ou que podem ser reutilizados reciclados mais facilmente;
• Mobilizar para o Consumo Consciente e Planejamento das compras para o cotidiano; 
• Promoção de Seminários / workshop, inter setoriais com temas e orientações comuns 
a sustentabilidade; (hortas / reuso de resíduos sólidos/ reciclagem / Associações de Ca-
tadores, Pescadores, Ribeirinhos... / Compostagem / Feiras Livres...)

13.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
• Desenvolver o projeto “O Meio Ambiente é Nosso, Juntos Cuidamos Melhor! “ com as 
ações:
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• Ação: Queimada controlada;
• Ação: Uso e reuso racional da água; (água servida);
• Ação: Cidade bonita, destinação correta da água servida (saneamento ambiental- jar-
dinagem);
• Ação: Cuidados com a saúde, Prevenção contra as doenças (saneamento ambiental – 
Lixo no lixo/Coleta Seletiva/ Combate ao mosquito Aesds Aegypti e outros vetores/ Quei-
madas/ Trilha ecológica no pedal / Caminhada Ecológica – Dia da Mulher- Dia do Meio 
Ambiente – Dia da Juventude);
• Ação: Importância de um ecossistema equilibrado (Desmatamento / Queimadas/ Ex-
tração Mineral: areia, barro, seixo / Pesca e Caça Predatória);
• Ação: Educação Ambiental (Feiras estudantis / Seminários Intra escolares / Passeio 
Ecológico/ Workshop - Dia da Água 22 de março/ Dia Nacional da Poesia 14 de março/ 
Dia da Saúde- 31 de março / Dia Municipal da Pessoa com Deficiência/ Dia do Trabalha-
dor 1º de maio/ Dia do Meio Ambiente -05 de junho / Dia da árvore- 21 de setembro);
• Promover Palestras sobre as políticas públicas ambientais com objetivo a alcançar as 
metas da Agenda 2030;
• Promover programa de formação continuada para os Agentes Ambientais;
•  Promover programa de Comunicação Ambiental para disseminação das informações 
com o uso das mídias sociais;
• Promover workshop sobre os temas inerentes aos empreendimentos no município;

13.3 FISCALIZAÇÃO/ LICENCIAMENTO
• Fortalecer as atividades do Licenciamento e Fiscalização e Monitoramento Ambien-
tal;
• Fortalecer o COMAM, FMMA e Projetos em Rede Inter setoriais;
• Fortalecer as Atividades do Controle Ambiental – através de formação continuada e 
efetividade da legislação;
• Fortalecer as estratégias de gestão e monitoramento de projetos;
• Implantar Programa de Consolidação de Dados sobre Fiscalização, Monitoramento e 
Licenciamento Ambiental;
• Fortalecer banco de dados dos empreendimentos em situação de monitoramento e 
regularização;
• Oportunizar Termo de Cooperação com instituições empreendedoras com objetivo a 
assegurar a viabilização e ou melhoria de projetos; 
• Assegurar programa de formação continuada para os Agentes ambientais; 

14. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nossa diretriz para Assistência Social baseia-se na luta incansável pela diminuição da 
desigualdade e redução da pobreza, através de políticas efetivas de assistência, inserção 
e reinserção social para as pessoas mais carentes e o fomento de ações para amplia-
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ção da abrangência assistencial domiciliar. Pretendemos garantir à universalidade dos 
direitos a assistência com equidade e justiça social, objetivando sempre a redução das 
desigualdades sociais dando ênfase ao direito a diversidade, tratando todos os cidadãos 
com igualdade, a fim de garantir a todas as pessoas o pleno exercício da cidadania e a 
melhora da qualidade de vida do povo bonjesuense.

PRINCIPAIS AÇÕES PROPOSTAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL:
 14.1 INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA
•  Desenvolveremos programas objetivando a reintegração de pessoas desempregadas 
ao mercado de trabalho; 
•  Promoveremos através de trabalho conjunto ente as secretarias de Assistência Social 
e Educação, o programa de inclusão digital através de cursos de informática básica; 
• Continuar fortalecendo ações voltadas ao Programa ACESSUAS TRABALHO BOM JE-
SUS DAS SELVAS, que objetiva promover a integração de usuários da política de assistên-
cia social ao mundo do trabalho, por meio de articulação, identificação, sensibilização, 
desenvolvimento de habilidades (capacitação), e orientação para o mundo do trabalho, 
a fim de possibilitar sua interação formal ou informal na produção de bens e serviços; 
•  Construção do Centro de Capacitação no Município, com capacidade para 150 alunos, 
contando inclusive com laboratório de informática; 
• Buscar local adequado no bairro do NOVA BOM JESUS com viabilidade, para que seja 
implantado cursos profissionalizantes para os jovens e adultos, no período da noite; 
•  Estimular ações em parceria com o SENAC, como a presença da carreta do SENAC 
que estará em nossa cidade capacitando a população; 
•  Desenvolvermos em parceria com as Instituições Públicas, Privadas, Universidades e 
Faculdades, o programa de Capacitação de Jovens e Adultos para Concursos Públicos; 

14.2  PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
•  Potencializar os esforços para a melhor prestação dos serviços dos Conselhos Tutela-
res, através de capacitação continuada e estrutura adequada para desenvolvimento de 
suas funções; 
•  Fomentar o programa de políticas de segurança alimentar e nutricional, assim como 
fomentar as ações da CAISAN (Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal);
• Dar continuidade a intersetorialidade incentivando a agricultura familiar, levando os 
agricultores a se organizarem com a devida documentação;
• Promover o incentivo da horta comunitária;
• Incentivar a produção artesanal com distribuição de material e promoção de feira 
para venda dos produtos.
• Potencializar ações relacionadas ao conselho de segurança alimentar; 
• Garantir a oferta de Auxilio aluguel em lei para famílias que tiveram suas casas per-
didas total ou parcialmente em desastres naturais, como chuvas e enchentes, ou ainda 
por ações de infraestrutura do governo.
•  Potencializaremos o programa Casamento Comunitário e Baile de Debutantes, para 
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pessoas carentes do nosso município; 
•  Potencializar a atenção ao atender as vítimas de abuso, violência doméstica e sexual;
•  Fomentar campanhas educativas e de sensibilização para prevenção ao uso de dro-
gas e dependência química; 
• Continuar buscando parceria com o Governo Estadual para construção de outro CRAS 
e CREAS para a comunidade da NOVA BOM JESUS;
• Potencializar o Programa “CRAS na Sua Casa” nos bairros da cidade;
•  Apoiar e dar subsídios aos conselhos municipais da pessoa idosa, da pessoa com de-
ficiência;
•  Desenvolver políticas para negros, juventude, LGBT e população diversa, respeitando 
a liberdade e a diversidade em todos os níveis; 
•  Trabalhar em parceria com o Governo Federal e Estadual, de forma a garantir a inte-
gração dos programas de transferência de renda, de modo que seja possível ampliar o 
atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade; 
•  Estabelecer parceria com entidades assistenciais do setor público e privado, para fo-
mentar as ações de assistência social; 
•  Fortalecer e fiscalizar o acesso ao programa Bolsa Família para famílias em situação 
de pobreza extrema; 
•  Potencializar a capacitação de profissionais do Bolsa Família; 
• Continuar ampliando o atendimento do Bolsa FAMILIA de forma ITINERANTE para 
atender as famílias da ZONA RURAL
• Continuar realizando em parcerias com as demais políticas municipais uma grande 
AÇÃO SOCIAL para atender a população com serviços gratuito como: corte de cabelo, 
manicure, atendimento odontológicos, consulta com Oftalmologista, Palestra na área 
da saúde, Fisioterapia comunitária, Expedição de documentação, Palestra na área social 
e Cantinho da leitura. Competição de times entres outras atividades. 

14.3 CRIANÇA E ADOLESCENTE
•  Fomentar o Projeto “Arte pra Guri” com ações educativas, assistenciais e culturais 
para crianças nas comunidades do município; 
•  Priorizar ações de prevenção às drogas e atenção à família com promoção integrada 
nas áreas de assistência social, cultural, educação, esporte, lazer e saúde; 
•  Desenvolver ações integradas nas áreas de Assistência Social em conjunto com as de-
mais secretarias municipais focando principalmente na prevenção e atenção à família; 
• Fomentar e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra todas as 
formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus tratos, exploração sexual e 
crueldade em relação à criança e ao adolescente; 
•  Desenvolver projetos socioeducativos para crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade, com intuito de diminuir o nível de evasão escolar; 
•  Criar e fomentar a capacitação através de cursos profissionalizantes que atendam as 
reais necessidades dos jovens da cidade; 
•  Implementar, em parceria com o setor privado, o projeto “Primeiro Emprego”, com o 
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objetivo de oferecer qualificação profissional a jovens de 16 a 24 anos, desempregados, 
estabelecendo uma renda de até meio salário mínimo; 
•  Estabelecer campanhas educativas e informativas sobre sexualidade e drogas nos 
diversos bairros do município; 

14.4 MULHERES 
• Ampliar, consolidar e qualificar os serviços de atendimento às mulheres vítimas de 
violência; 
• Desenvolver um programa que auxilie a prevenção à gravidez na adolescência; 
•  Apoiar e desenvolver ações para reestabelecer as atividades do Clube de Mães em 
Bom Jesus das Selvas;
•  Garantir o atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em situa-
ção de violência, bem como desenvolver programas que contribuam para reestrutura-
ção das mulheres vítimas de violência; 
•  Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os respectivos ser-
viços de atendimento às vítimas; 
•  Dar suporte as vítimas para garantir o entendimento referente a medidas previstas 
na Lei Maria da Penha; 
• Potencializar programas em parceria com a Administração Municipal, de atividades 
destinadas às mulheres nos equipamentos públicos municipais; 

14.5 TERCEIRA IDADE
•  Potencializar políticas voltadas para o idoso, por meio de multiplicação de grupos de 
convivência e ações de inclusão e participação do idoso na sociedade e em suas ativida-
des; 
•  Melhorar as condições de acessibilidade dos espaços públicos, visando a inclusão dos 
idosos nas atividades socioeducativas, culturais e esportivas; 
•  Incentivar e promover programas de atividades de lazer e turismo para a população 
idosa; 
•  Estimular a produção cultural, artesanal e de lazer para as pessoas idosas; 
•  Propiciar ao idoso a sua valorização e conscientização familiar quanto às suas neces-
sidades e direitos; 
•  Desenvolver projetos para ação e capacitação voluntária de cuidadores de pessoas 
idosas; 
• Construir com apoio do Governo Federal a “ Casa Abrigo “ para atender os idosos com 
perfil de abandono e maus tratos, espaços destinados aos cuidados de saúde, lazer e in-
teratividade com profissionais qualificados e capacitados sobre os cuidados com idosos; 

14.6 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
• Buscar implementar o Programa de Reabilitação e Convivência para a Pessoa com 
Deficiência; 
•  Implantar políticas e programas de forma integrada às políticas e programas locais e 
intramunicipais para pessoas com deficiência; 
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•  Garantir o cumprimento da legislação voltada as pessoas com deficiência, pelo pró-
prio poder público e pela iniciativa privada; 
•  Desenvolver parcerias e convênios com o poder público, entidades privadas e com o 
terceiro setor para potencializar trabalhos voltados as pessoas com deficiência; 
•  Desenvolver programa de estímulo ao trabalho voluntário de assistência às pessoas 
com deficiência; 
• Garantir a prática esportiva para pessoas com deficiência nas diversas modalidades, 
como basquete, futebol de cinco e atletismo, em programa de inclusão nas escolas mu-
nicipais; 
•  Potencializar ações e campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com defi-
ciência; 
•  Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência, promovendo a adaptação 
gradativa de calçadas e acessos a prédios públicos, o transporte especial e promover a 
capacitação de familiares para a reabilitação das pessoas com deficiência; 
• Desenvolver projeto para construção de um Centro de Tratamento, Recuperação e 
Reabilitação para deficientes auditivos, visuais, físicos, entre outros, no município; 
 Assegurar o uso de transporte municipal para portadores de necessidades especiais.
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