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PLANO DE GOVERNO
“SOMOS AUTORES
DE NOSSA HISTÓRIA!”

Grácia Araújo -Vice
Esse documento foi produzido por vários colaboradores, com sugestões, avaliações e
baseado em documentos entregues por comunidades, movimentos, sindicatos,
associações, institutos e fundações e assinado. Esse documento constará de anexos
que são específicos para cada região da cidade de Barbacena.
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MEIO AMBIENTE
Fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente
De acordo com o SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente)
•
Desenvolvimento de projetos
Foto Divulgação
em áreas
passíveis de reflorestamento
•
Recuperação do viveiro de
mudas
Recuperação e ampliação do viveiro,
com estufa e pequeno depósito para
guarda
de
equipamentos
e
ferramentas, em local escolhido- REBIO
Aprovação da Lei de Proteção à Flora Expansão do sistema
permanente de Fiscalização ambiental
Criação do Comitês de microbacia do Município.
Implementação da política municipal de
resíduos sólidos já definida no levantamento. - Incluindo a coleta
seletiva e o destino final.
Implantação de política de desenvolvimento de atividades
Ecoturísticas Forma de geração de renda e preservação do meio
ambiente.
Criação do sistema ciclo viário Ecológico de Barbacena
Criar ciclovias e/ou ciclofaixas na – Linha Oeste – Fortalecendo
Sinalização, delimitação e manutenção do trecho. – Ciclovias em
Avenidas.
Despoluição do ar
a) Fiscalizar a utilização de catalisadores em veículos de transporte
coletivo;
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b) Desenvolver

•

•

•

•

•

•

projeto de financiamento para introduzir, nas linhas
troncais e linhas circulares
c) Estudos e levantamentos da poluição do ar no município acompanhando
origens e controle.
Matas ciliares
Intensificação do replantio de matas ciliares ao longo dos cursos d’água.
Fortalecimento da Frente Parlamentar de Defesa das Águas
A Frente Parlamentar de Defesa das Águas, criada na Câmara
Municipal de Barbacena, será chamada para parceria com o Poder
Executivo no que se refere a todo o desenvolvimento ambiental,
controle e acompanhamento das questões ligadas à água entre outros.
Fortalecimento do Distrito Ecológico de PINHEIRO GROSSO
É necessário um grande investimento em Pinheiro Grosso, dando
realmente a característica de Distrito Ecológico com investimentos e
discussão com a sociedade.
Corredores Ecológicos-Gênicos
Desenvolvimento de estudos para criação de tais corredores ecológicosgênicos para fauna e flora
Cuidados contínuos aos rios e seus afluentes
Constituir um serviço contínuo de estudo, mapeamento, conservação e
desassoreamento dos afluentes/ rios do Município, que contará,
inclusive, com equipes para limpeza permanente das calhas e leitos.
Este serviço incluirá a recuperação das calhas. Tais equipes, atuando a
partir das nascentes, farão um trabalho preventivo e ainda ajudarão a
conscientizar os moradores lindeiros.
Arborização da cidade
Realizar dentro de dois anos o plantio de árvores (próprias) com estudos
sobre impacto das mesmas (raízes, crescimento etc), pelas vias da
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cidade, provocando num curto espaço de tempo o reflorestamento
urbano com vistas a questão ambiental e ao paisagismo.
DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Dar à Coordenadoria Municipal de Defesa
Civil papel de protagonista na prevenção, ação e
reação à fatos que demandem a presença do
efetivo.
Promover a organização e o equipamento da DEFESA CIVIL, visando
o pleno atendimento aos cidadãos com veículos, depósito de materiais
de atendimento em situação de calamidade.
Criar o Plano Emergencial de Barbacena, inclusive estudando a criação
de uma rádio de prestação de serviços de utilidade pública aos
cidadãos/ãs, sobretudo no que se refere a área da Defesa civil.
Criar o 199 para acionamento da população e maior agilidade no
atendimento.
Estreitar os laços da Defesa Civil com a Guarda Municipal
•

•

•

•

•

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ECONOMIA E TRABALHO
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO A)
Criação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e
Econômico de Barbacena
Coordenar o processo de planejamento e
monitoramento
urbano
da
cidade,
compatibilizando as diversas ações do
Município, na condução do desenvolvimento
sustentável, será a principal missão do
Instituto.
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Para isso se propõe a elaborar pesquisas, planos, projetos e programas,
captar recursos para a implantação de programas dos órgãos da
administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Barbacena,
buscando a excelência em planejamento urbano, inclusive com vista a
renovação, atualização e aporte na construção do novo PLANO
DIRETOR MUNICIPAL.
Objetivos estratégicos:
1) propor o ordenamento do crescimento da Cidade com a distribuição
adequada das atividades urbanas;
2) criar soluções integradas, visando melhores condições sociais e
econômicas da população;
3) propor a articulação das políticas e diretrizes setoriais que interfiram na
estruturação urbana do município;
4) captar recursos e atrair investimentos para viabilizar a implantação de
planos, programas, projetos e obras do município.
B) Parceria

com Estado de Minas Gerais (GASMIG) para melhor
utilização do gás natural

C) Incentivo

às ações já desenvolvidas pelo: SINDICOMÉRCIO E

CDL
D) Fortalecer

a parceria com a UAI no sentido de propiciar
atendimento à população em situação de desemprego etc.

E) Criar

e colocar para funcionar CVTS (Centros Vocacionais
Tecnológicos) para atendimento e qualificação da mão de obra
local.
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F)

Criação de pequenas indústrias de beneficiamento de Legumes e
Frutas e leite em Comunidades Rurais (aproveitando em alguns
espaços públicos já existentes e “abandonados” pelo poder público.

G) Iniciar

estudos e viabilizar mecanismos para a busca e instalação
de Porto Seco/ Terminal de Cargas na área do Distrito Industrial,
favorecendo serviços de logística no aproveitamento da posição
geográfica do Município.

H) Colocar

em Prática as ações do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata e Campo das
Vertentes.

I)

Viabilizar estudos junto ao Estado de Minas Gerais para
implantação do CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS,
trazendo Barbacena para o foco na realização de eventos,
conferências, seminários e etc.

J)

Fortalecer a Economia Solidária, criando a Feira da Economia
Solidária, dar visibilidade a CASA DO ARTESÃO.

L)

Estudos e
levantamentos
técnicos com
parcerias
federais para
PREPARAÇÃO, DESENVOLVIMENTO
CRIAÇÃO de Moeda Social Local e do Banco Comunitário.

M) Apoio

E

aos Trabalhadores Autônomos
Criar condições que assegurem a melhoria da qualidade da prestação de
serviços desses profissionais, propiciando cursos de atualização e apoio
à sua legalização.
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Capacitação e Treinamento
O) Promover Cursos de Capacitação e Treinamento na perspectiva de criar
oportunidades de trabalho e geração de renda, incluindo a pessoa
portadora de deficiência (dar continuidade e ampliar)
P) Intermediação de Mão de obra
Dotar o município de sistema apto a encaminhar profissionais ao mundo
do trabalho – SISTEMA ITINERANTE DE CADASTRAMENTO,
ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO à população desempregada.
Q) Apoio ao Empreendedorismo
Estimular a criação de cooperativas e criar incubadoras de empresas
bem como a instalação de CVTS Centros Vocacionais Tecnológicos.
R) Apoio à Inovação Tecnológica dos setores econômicos tradicionais
S) Assegurar canais de escoamento condizentes, inclusive com a
organização de Feiras no Município.
T) Criação de Grupo Executivo para Licenciamento de Atividades
Composto por Secretários de áreas que precisam intervir na questão,
assessorando diretamente o Prefeito, e combatendo todas as exigências
burocráticas dispensáveis.
N)
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA E DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
TRÂNSITO E MOBILIDADE
URBANA
Câmeras de monitoramento
do Trânsito Dando maior
segurança ao trânsito e aos
pedestres e coibindo os excessos
de velocidade
1)

Ônibus corujões (Horários
mais longos para Jornada
de ônibus favorecendo população com horários em
algumas linhas até mais tarde, especialmente os que passam
próximo de hospitais).
Expansão da oferta, de acordo com a demanda apurada.
Respeito aos pedestres
Tratar a questão de acessibilidade, prioridade, conforto e respeito aos
pedestres, como marca de Governo. Adaptando não apenas o trânsito,
mas o acesso a espaços públicos e equipamentos comuns.
Elaboração do Plano Setorial de Transportes e Trânsito
Melhoria da Sinalização na periferia da cidade
Colocação de placas, sinalização etc também nas vias periféricas da
cidade, fazendo chegar aos Bairros orientação e organização de trânsito.
Convocar audiências com População, Taxistas, mototaxistas,
entidades comerciais e de trabalhadores, empresas, universidades
e institutos para debater o trânsito da cidade e sinalização recéminstalada.
2)

3)

4)
5)

6)
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7)

8)

9)

10)

Manter e ampliar ações da Municipalização do Trânsito com
Estacionamento Rotativo, presença de agentes de trânsito.
Possibilitar a presença de Agentes de Trânsito em locais
estratégicos em horários de “pico”, facilitando o escoamento do
Trânsito.
Implantar a política de incentivo Fiscal aos empresários que
abrirem ou ampliarem espaços de estacionamentos na região
Central da cidade.
Ampliação da Sinalização horizontal, com identificação de espaços,
faixas em todas as escolas e órgãos públicos, bem como a
iluminação de faixas de pedestres no período da noite.
SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
1)
PROCON
Maior eficácia e monitoramento de apoio à
população com legislação clara e sem criar
maiores despesas na folha de pessoal.
2)
Política de Incentivo Fiscal a geração
de emprego e renda
3)
Reduções da carga tributária
Evitando afirmações de cunho geral, incluímos
as seguintes medidas:
a) redução da alíquota do ISSQN para empresas geradoras de vagas.
Avaliação da nova planta de valores do Município, levando em conta
os serviços públicos assegurados;
d) redução e, em certos casos, isenção, do IPTU para idosos com 65
anos de idade ou mais, e para portadores de doenças crônicas graves,
possuidores de um único imóvel, de uso próprio conforme lei já
existente.
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4)

5)

6)

7)

8)

* Revisão imediata de aumentos abusivos do IPTU nos últimos dias,
buscando justiça social;
d) Criação do Projeto Barbacena Cidadã, onde será concedido o cupom
para sorteio de prêmios ao final de cada ano para aqueles que
contribuírem exigindo notas fiscal na compra, consumo e utilização de
serviços na cidade;
Agilização do atendimento às demandas administrativas
Adoção de conjunto de medidas, inclusive expansão da informatização,
que deem continuidade à agilização do atendimento à população.
IPVA x IPTU
Concessão, aos proprietários de imóveis em Barbacena, que possuem
veículos licenciados em outras Cidades e que aceitem transferir tal
licenciamento para Barbacena (portanto, recolhendo o IPVA no
Município), de redução no IPTU de seu imóvel.
• Avaliação e revisão imediata dos aumentos de IPTU provocados nos
últimos anos, verificando a prática da justiça social.
Cartórios: integração para averbação direta junto à Prefeitura
Municipal de Barbacena. Vamos acabar com a burocracia nascida da
exigência de averbação das transações imobiliárias na Prefeitura,
permitindo que seja feita ao ensejo do registro, no próprio Cartório.
Unidade móvel
Para facilitar os contatos com os contribuintes dos diversos Bairros e
Distritos, será implementada uma unidade móvel da Secretaria de
Fazenda, equipada com computador e operada por Técnicos da
Secretaria, atuando inclusive aos finais de semana, para atender quem
não dispõe de tempo durante a semana para resolver suas demandas
junto à Prefeitura na área financeira.
Implantação de Quiosques Eletrônicos
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Em pontos selecionados de modo a atender o público com a máxima
comodidade, implantaremos Quiosques Eletrônicos, que permitirão o
acesso, pelos contribuintes, dos assuntos de seu interesse, através de
computadores.
9) Coordenadoria de Comunicação Social da PREFEITURA DE
BARBACENA
Criar e dar atribuições e competências da Coordenadoria de
Comunicação Social da Prefeitura, inclusive com a criação de comitês
temáticos, que terão a finalidade de examinar e aprovar os projetos de
patrocínio cultural e esportivo de iniciativa dos integrantes do Sistema
de Comunicação Social, ou a eles propostos, e contarão com a
participação dos respectivos patrocinadores e de representantes dos
setores responsáveis pela Cultura, Esporte e Turismo.
10) Ações de Comunicação Social Abrangerão as áreas de:
imprensa; relações públicas e cerimonial; publicidade, que
compreenderá: * propaganda de utilidade pública, institucional e
mercadológica; * publicidade legal; * promoção institucional e
mercadológica, incluídos os patrocínios.
11) Padronização dos equipamentos urbanos e comunicação
visual do Município
12) Projeto Paisagístico
Para toda a cidade, incluindo arborização de ruas, beiras de rios,
jardineiras, jardins de prédios públicos, praças e parques municipais.

12

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
A) CÓDIGO DE OBRAS
Modernização e consolidação das Leis para melhor funcionalidade
e
melhoria na prestação de serviços e atendimento.
LEI DE USO, PARCELAMENTO E
OCUPAÇÃO DO SOLO
Logo após a revisão do Código de Obras, efetuar a
revisão da Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação
do Solo, regularizando e abrindo janela para
regularização de casos pendentes.
B)

C)

REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E NOVO PLANO DIRETOR
Dar novo formato ao Plano Diretor do Município, atualizando,
modernizando a legislação no sentido de buscar soluções atuais para
problemas antigos, especialmente trabalhando por uma construção
PARTICIPATIVA.

D)

REALIZAR LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA ÁREA URBANA
E RURAL
Utilizar todos os procedimentos para que tenhamos a regularização
fundiária (ou seja entrega de escrituras e não ofícios para as
Comunidades onde os moradores não tem esse documento).

E)

IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO IPTU PROGRESSIVO
Terrenos e lotes vazios, sem capina, sem muro, sem habitação, passam
a compor o chamado IPTU PROGRESSIVO para que possamos evitar
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a especulação imobiliária, possibilitar a limpeza e controle de terrenos
baldios.
DEFINIR OS INDICADORES DA FUNÇÃO SOCIAL DA
PROPRIEDADE URBANA
Apontar os meios e as áreas para intervenção, com vistas à justa
distribuição dos ônus e benefícios decorrentes das obras de
infraestrutura e serviços urbanos e a recuperação, para a coletividade,
valorização imobiliária resultante da ação do Poder Público.
G) IMPLANTAÇÃO
JUNTO A ASSOCIAÇÕES E
BAIRROS A HORTAS COMUNITÁRIAS
Terrenos obsoletos, sem uso e com falta de aproveitamento serão
entregues as Associações de Bairros para uso através de comodato ou
parceria no sentido de produção de hortifruti, criando e valorizando a
agricultura Peri-urbana.
F)

CULTURA E TURISMO
A)

B)

C)

Criar fórum permanente da Cultura
Criar em parceria com Artistas, Grupos, Movimentos, Associações e
agentes da Cultura um Fórum de discussão permanente para definições
das políticas públicas de cultura.
Resgatar a secretaria de cultura como espaço institucional
Reconstruir em conjunto com os diversos setores da cultura a volta de
um órgão específico para a cultura, lembrando que a escolha deverá ser
democrática e participativa.
Implantar o Projeto Centro de Todos
Aos finais de semana criar arenas multitarefas no Centro da Cidade com
promoção de eventos, apresentações culturais etc., para que a população
frequente o local em três pontos:
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D)

E)

F)

G)

H)

I)

PRAÇA DO ROSÁRIO – JARDIM MUNICIPAL – JARDIM DO
GLOBO.
Criação da Tenda Móvel de apresentações
Levar para Bairros da cidade e Distritos a Tenda de apresentações
Móvel em parceria com grupos e promotores da cultura no sentido de
que a arte em sua totalidade chegue até os bairros e distritos com
Calendário Anual de funcionamento dessa tenda composta por Tenda –
Palco – Luzes e Som.
Criar o programa CAMINHÃO CINEMA
Levar cinema para bairros e Distritos
Ampliação do Projeto Música na Praça
Projeto já existente com realização de um Professor da cidade que se
dedica a questão, queremos que a Prefeitura seja parceira do Projeto
colocando-se à disposição com estrutura e divulgação, ampliando o
evento.
Criação do Programa de vocação de canto Coral e Bandas
Incentivar com fornecimento de material e estrutura a criação de corais
e bandas em Escolas da Rede Pública Municipal.
Criação do Programa Teatro no Bairro
Prefeitura adquirirá TENDAS MÓVÉIS para apresentações culturais de
grupos nos Bairros, favorecendo os profissionais da cidade e grupos
para que tenham espaços para suas apresentações em comunidades
(Bairros) e nos Distritos da cidade.
Criação do quiosque de atendimento ao turista
Criar o quiosque de atendimento ao TURISTA não apenas como um
local para distribuição de Panfletos etc. mas um local que faça o link
com pontos da cidade, com transporte específico para áreas de visitação
entre outros.
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J)

K)

L)
M)

N)

O)
P)

Parcerias para melhor utilização do Parque de Exposições Senador
Bias Fortes
Utilizar do espaço físico do parque e de sua estrutura para a criação de
novos circuitos turísticos como Festa das Nações – Festival Gourmet Festival de Inverno – Potencializar a Festa das Rosas e a Exposição
Agropecuária.
Valorizar ainda mais a Rota Estrada Real – Explorar melhor os
potenciais da Linha da Oeste
Implementação do Projeto de Conscientização Turística Ambiental
Criação do selo de qualificação profissional da mão-de-obra do
setor em parceria com SEBRAE e SENAC
Criação do disque-turismo
Com Telefone e portal exclusivo para informações turísticas
Cumprimento de leis já aprovadas e sancionadas ligadas ao turismo
Turismo de Negócios
Manutenção dos eventos promovidos pela CDL e SINDICOMÉRCIO,
ampliar com parcerias junto ao Estado de Minas Gerais e diversos
órgãos para exploração de nosso potencial de Prestador de Serviços.
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Plano de cargos e salários
Será elaborado, sendo observadas duas preocupações: a) diminuir o
interstício de enquadramento vertical (adoção dos níveis Júnior, Pleno
e Sênior), e criação de novas categorias por tempo de serviço e
qualificação; b) revisão da base salarial, visando corrigir distorções
entre os cargos no estabelecimento da política de fixação de
vencimentos.

16

Estatuto dos Servidores
Revisão da legislação, com a finalidade de serem garantidos e
regulamentados benefícios tais como: a) insalubridade; b) férias que
levem em conta as horas extras.
Treinamento e Desenvolvimento
Adotar um feixe de medidas, entre as quais:
• criação de uma Escola de Gestão Pública com Centro de T&D,
para avaliação das necessidades de treinamento e elaboração da
política de capacitação e gerenciamento dos projetos da área;
• implementar sistema de avaliação periódica dos servidores, com
vistas a identificar e corrigir falhas decorrentes da má orientação,
para seu crescimento pessoal e profissional;
• ampliação dos convênios com entidades de ensino e capacitação,
para descontos em cursos de ensino médio e cursos
extracurriculares;
• ampliação das parcerias com clubes da cidade para oferecer uma
ampla opção de lazer e entretenimento.
Conectividade
Representada por uma gama de medidas:
a) agilidade na obtenção de informações cadastrais e alteração de dados;
b) impressão de Certidão de tempo de serviço via intranet e internet;
c) contas de e-mail individuais para servidores;
d) pesquisas de ficha funcional digitalizada;
d) inclusão automática de triênios;
e) criação de um serviço de atendimento eletrônico, via WEB;
f) organização de uma biblioteca virtual de leis, pareceres, portarias e
outros documentos públicos;
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g) oferta

de cursos de orientação e treinamento via intranet.
Criação de um Banco Cooperativo (Cooperativa de crédito)
Para oferecer linha de crédito com taxas diferenciadas aos servidores –
retornando as sobras para os mesmos, após dedução das despesas
efetivadas – com o objetivo de oferecer o empreendedorismo ao
servidor, verificando a gestão do mesmo pelo SISTEMA DE
PREVIDÊNCIA como beneficiário.
Apoio administrativo do Controle Interno
Incluindo a modernização do C.I., o recrutamento e a capacitação de
seus servidores.
Aprimoramento e equipamento da Guarda Municipal
* Continuidade dos esforços para o aprimoramento e o equipamento da
G.M.
* Aprovação do Estatuto Municipal da Guarda Municipal, bem como
providenciar o treinamento e continuidade do armamento dela.
* Implantação do serviço de guincho e recolhimento de pátio aos
cuidados da Guarda Municipal.
* Implantação do Serviço de recolhimento de animais e guarda para a
Guarda Municipal, sendo os recursos vinculados para ampliação da
frota e armamento.
* Ampliação dos serviços da Guarda Municipal
* Escolha democrática do Comandante da Guarda Municipal
* Possibilidade de promoção com plano para atingir patentes
* Nomeação dos aprovados em concurso público e chamada para novo
processo com ampliação de contingente.
Obs:
Manutenção da presença do Auxiliar Operacional, discutindo isonomia
salarial bem como inclusão da periculosidade.
SIMPAS
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Recuperação do Sistema Municipal de Previdência Social
* Buscar a compensação previdenciária para proporcionar saldo e
investimento ao sistema próprio.
* Implantar vinculação de alguma tarifa já existente para fundo direto ao
Sistema.
* Implantar o chamado Segregação de Massas no sentido de criação de
fundos saudáveis dentro do sistema.
Criação do Centro de documentação Municipal
Incluindo projeto de modernização da Biblioteca Municipal
Perícia Médica e atendimento específico ao SERVIDOR
Organizar o serviço de perícia médica, além de dar continuidade aos
atuais programas:
• convocação dos aprovados no Concurso público;
• digitalização e microfilmagem dos documentos;
• recadastramento;
• assessoria atuarial;
• capacitação do pessoal;
• centro de convivência social;
AGRICULTURA
* Criação ou Parceria com IF para laboratório de análise do solo
Dar o incentivo à pesquisa para produção de alimentos e para
capacitação de produtores rurais
* Ampliar a parceria com EMATER para disponibilização de mais
acesso a técnicos e serviços na cidade
* Implantar o projeto pequeno agricultor nas escolas da Zona
Rural
* Incentivo à produção rural local
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Em articulação com as Associações de Produtores Rurais, inclusive
viabilizando o escoamento da produção local através de programas e
PROJETOS.
* Ênfase na agricultura orgânica
* Programa de Fomento ao investimento em bens de capital da
produção local;
* Criação da Patrulha mecânica com sede em três regionais (Padre
Brito – Senhora das Dores e Correia de Almeida) atendendo as
comunidades próximas para manutenção das estradas.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
* Reabertura imediata da Secretaria de Desenvolvimento e Ação
Social
* Programa de Enfrentamento da pobreza
Para atender de forma emergencial à população carente, de rua ou
migrante; providenciar a construção de imóvel para o Abrigo amplo
com assistência social e programas de resgate.
* Programa de atenção à pessoa deficiente
Criar o Serviço de atendimento através do transporte exclusivo e
especializado (vans especialmente adaptadas).
b)
criação de Núcleos de Convivência nas Comunidades,
funcionando junto aos PSF (a princípio);
c)
promoção de cursos profissionalizantes e semiprofissionalizantes,
para geração de renda e trabalho beneficiando a pessoa deficiente.
Programa de Atenção à pessoa idosa
* Criação de Núcleos de Convivência para a pessoa idosa, nas
comunidades;
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criação do Centro-Dia (Centro de Convivência para pessoas idosas);
* reordenamento das casas asilares, com acompanhamento em conjunto
com o Conselho de Defesa da Pessoa Idosa, assegurando o
cumprimento das normas de atendimento às pessoas idosas,
favorecendo o APOIO e não apenas a Cobrança junto a essas
importantes entidades que prestam relevantes serviços.
Programa Abrigo e Casas Asilares
Prestar atendimento Social com vistas a reintegração familiar, dando
continuidade, ampliando e reordenando o atendimento, com
acompanhamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do
Adolescente e Tutelar do Município
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
* Reabertura imediata das Escolas viáveis que tenham sido
nucleadas em anos anteriores
Reabertura das Escolas que foram fechadas pelos Governos anteriores,
dando as comunidades o PODER de decidir sobre o retorno delas.
* Qualificação dos profissionais
Investir na qualificação dos profissionais de educação, com o
oferecimento de cursos de graduação, pós-graduação, extensão,
seminários e fóruns.
* Construir, reformar e ampliar prédios escolares
Oferecendo uma infraestrutura adequada ao processo de formação
integral do aluno, a partir de censos locais permanentemente
atualizados e em função da viabilidade de inclusão nos quatro próximos
Orçamentos
* Eleição direta para escolha dos Diretores das Escolas Municipais
Acabar com a indicação política na escolha dos diretores de escolas e
creches, visando a participação dos servidores, pais e alunos nesse
processo.
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* Adoção das decisões oriundas do Plano Municipal de Educação
Colocar em prática as decisões aprovadas na confecção do Plano
Municipal de Educação.
* Laboratórios de informática
Colocar para funcionar os Laboratórios de Informática com acesso à
Internet, em todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de ensino.
* Programa de Iniciação Desportiva
Implementar o Programa nas Comunidades da cidade e dos Distritos.
* Atividades esportivas
Investir em tais atividades em praças e quadras públicas.
* Pista de atletismo
Em parceria com o órgãos do Estado implantar uma pista de atletismo
para provas e treinamento.
* Abrir os espaços de esportes existentes nas escolas Municipais aos
finais de Semana, buscando inclusive parceria com Estado para
estender o programa a estas unidades também.
HABITAÇÃO
* Criar o Programa Bem Morar– Estudos e Projetos de
Infraestrutura, assentamentos populares e construção de casas ou
apartamentos populares via minha casa minha Vida ou parcerias; e no
quadro do Programa Urbanização e Paisagismo, recuperação de áreas
públicas em conjuntos habitacionais populares.
* Elaboração e atualização permanente do Plano Habitacional de
Barbacena, recorrendo à participação popular
* Projeto Habitacional dos Servidores Municipais de baixa renda,
incluso no Plano Habitacional de Barbacena.
* Assessoria à criação de cooperativas Habitacionais
* Manutenção do Cadastro de áreas públicas e privadas livres
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* Promoção e Manutenção do Censo Habitacional, do Cadastro
Habitacional e do Cadastro de Habitação de baixa renda e em áreas
de risco;
* Criação, implementação e manutenção do Banco de construção
para financiamento de pequenas obras para famílias de baixa
renda;
*Criação do Programa lotes urbanizados, com estímulo aos
mutirões;
* Ampliação da Regularização Fundiária em diversas áreas do
Município;
Formação profissional
Associar programas de autoconstrução ou mutirões a programas de
formação e aperfeiçoamento de mão de obra, mediante convênios com
SENAI, SENAC, ...
Participação da iniciativa privada Incentivar, sempre que possível, a
participação da iniciativa privada em empreendimentos habitacionais
populares Escritórios Técnicos
Instalação de escritórios técnicos nas áreas de habitação popular, onde
profissionais e estudantes de engenharia e arquitetura, junto com
funcionários da PREFEITURA, prestariam assessoria aos moradores,
evitando construções de risco, desperdício etc. para tanto, seriam
criados convênios com faculdades e Institutos ou entidades dessas
profissões.
P) Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01)
Ensejar o estudo da Lei por parte da Equipe de Governo, e incorporar
os seus dispositivos amplamente e no que se refere, em especial, à
Habitação Popular
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SAÚDE

SAÚDE VERDE
▪ VERDE PARA ESPERANÇAR
▪ VERDE PARA AVANÇAR
▪ VERDE DAS NOSSAS MATAS, DAS PLANTAÇÕES, DA ECOLOGIA
▪ VERDE DO PARTIDO VERDE COM TODOS OS SEUS COMPROMISSOS AMBIENTAIS E DE
SUSTENTABILIDADE
▪ VERDE DA PROSPERIDADE
▪ VERDE DA SAÚDE PARA TODOS
▪ VERDE POR DIAS MELHORES

VERDE QUE TE QUERO VER-TE!
O Programa de Governo para o Setor Saúde e Assistência Social do Candidato a Prefeito Kikito e sua candidata a
Vice-Prefeita, Grácia Araújo, do Partido Verde será apresentado neste documento que foi elaborado a partir dos
olhares atentos destes candidatos ao longo do exercício de suas vidas públicas e da observação atenciosa frente aos
avanços já obtidos, mas firme na missão de fazer avançar, superar os entraves ainda existentes, se solidificar e ampliar
o acesso para todos de maneira universal, com maior amplitude e eficiência.
O Verde da esperança é a marca do Governo, pois precisamos levar esperança e assegurar medidas capilarizadoras
para que o direito à saúde se torne uma realidade em Barbacena de forma mais abrangente e universal.
O SUS completou agora em setembro 30 anos de existência, é uma política pública de grandes objetivos ideológicos
que garantiu ao povo brasileiro melhores níveis de atenção, mas em Barbacena, a saúde precisa se consolidar de
maneira mais universalizada, para todos, principalmente no que tange ao acesso a procedimentos de média
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complexidade assistencial, precisa tornar-se de fato a atenção primária a grande reguladora do sistema, pois deveria
ser o acesso preferencial de todos, precisa de mecanismos de gestão participativa para fortalecer a participação da
comunidade, não só para os mesmos atores que nos à fio, pelejam, mas para todos os cidadãos que desejarem
participar com o objetivo de melhorar a vida do nosso município.
Da mesma forma o SUAS (Sistema Único de Assistência Social) precisa de melhorias e aperfeiçoamento para
assegurar o direito social ao nosso povo.
No atual desenho administrativo da Prefeitura Municipal de Barbacena a SESAPS congrega dois setores
fundamentais, a saúde e o bem-estar social.
A Saúde é um direito de todos assegurada desde a Constituição de 1988, mas ainda não é de fato, pois não consegue
garantir tudo para todos, e isto não é fácil mesmo, mas precisamos avançar neste sinal verde e ampliar acessos aos
serviços de saúde, precisamos estruturar as redes assistenciais, dando força a cada elo que une estas pontas,
precisamos prevenir as doenças de forma sistemática e oportuna, precisamos promover a saúde, transformar cada
cidadão em protagonista da sua própria vida, fazendo-o enxergar que o auto cuidado e a mudança de hábitos de vida
pode lhe assegurar uma vida de muito mais qualidade com mais longevidade e esperança.
A Saúde é a base de vida, sem saúde não se tem alegria, não existe o trabalho, não existe renda, não existe disposição.
A Saúde está condicionada a forma de viver do povo, para se ter saúde é preciso ter Alimentação adequada, trabalho
digno, renda, esporte, lazer, meio ambiente protegido, educação, moradia digna, estradas que garantam acesso e, os
serviços de saúde têm que estar aparelhados com recursos humanos, equipamentos, materiais de consumo suficientes,
capacitação, acolhimento, humanização, capilaridade para poder dar conta das necessidades dos cidadãos.
A Saúde precisa ser planejada, com uma escuta responsável em todos os segmentos da sociedade, precisa de aporte
de recursos orçamentários e financeiros, Barbacena nos últimos anos foi um dos municípios que menos aplicou
recursos próprios na saúde, dos 51 municípios que compõem a Região Ampliada Centro Sul, da qual Barbacena é a
sede, ficou sempre entre os cinco que menos aplicou recursos, fazendo cumprir minimamente os 15% exigidos pela
Lei Complementar 141/2012, enquanto outros municípios aplicavam 30% dos seus recursos próprios.
Sabemos que o fato de se aplicar 30% ou 15% não é o fator que assegura mais recursos para a saúde, precisa ser
avaliado a qualidade do gasto, qual foi o produto entregue a sociedade?
Uma atenção primária de qualidade e resolutiva para todos?
Um setor de vigilância em saúde capaz de se articular e implementar políticas efetivas?
Exames e consultas especializadas para suprir as demandas advindas da atenção primária?
Unidades Básicas de Saúde com provisão e suficiência de materiais e equipamentos de saúde?
Informação precisa para a tomada de decisão?
Servidores comprometidos com o trabalho do setor saúde, capacitados, envolvidos, motivados para o exercício de
suas missões?
Rede hospitalar eficiente, vocacionada, resolutiva, bem regulada?
Um setor de odontologia capaz de melhorar seus indicadores epidemiológicos?
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Um paciente com suspeita de câncer, ou que já tenham confirmação que tenha seus exames do diagnóstico e
estadiamento do câncer assegurados?
Esta resposta, não podemos dar, pois a avaliação de cada um é muito relativa, mas podemos dizer que na saúde verde,
vamos estar altamente comprometidos e sinérgicos para que todas as respostas acima sejam um sim uníssono e aqui
apresentaremos de forma detalhada a nossa intenção de promover a mudança para melhor, respeitando os avanços
que foram impressos, mas superando cada desafio em prol de cada um dos moradores desta cidade.
São princípios e diretrizes do SUS:
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema
Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal,
obedecendo ainda aos seguintes princípios:

1. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
2. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

3. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
4. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
5. Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
6. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;
7. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática;

8. VIII - participação da comunidade;
9. IX - Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;
10. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;
11. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

12. Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e
13. Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
14. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência
doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias
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plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013. (Redação dada pela
Lei nº 13.427, de 2017)
A assistência social encontra-se delineada nos arts. 203 e 204 da Constituição Federal como àquela proteção devida
a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social. Em 1993, com a edição da Lei nº
8.742, de 7 de Dezembro de 1993, denominada Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, organizou-se a assistência
social por meio de um sistema descentralizado e participativo o qual é integrado pelos entes federativos, conselhos
de assistência social e as entidades e organizações de assistência social. Importante destacar que, em 2011, com a
edição da Lei nº 12.435, o sistema descentralizado e participativo que organiza a assistência social, o Sistema Único
de Assistência Social (SUAS), passa a integrar a LOAS. A LOAS prevê a repartição de competência entre os entes
conforme os arts. 12 13,14 e 15 para a consecução dos objetivos da assistência social e, ainda, nos arts. 5º, 6º, 8º, 10,
11, 16 e 30 estabelece normas essenciais à implementação do SUAS e a oferta de serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais.
A Política de Assistência Social do Município de Barbacena tem por objetivos:
1. a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos,
especialmente:
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária.
2. vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a
ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;
3. A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões
socioassistenciais;
4. Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no
controle de ações em todos os níveis; 20 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate á Fome
5. Primazia da responsabilidade do ente político na condução da Política de Assistência Social em cada esfera
de governo;
6. Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos,
tendo como base o território. Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realizase de forma integrada às políticas setoriais visando universalizar a proteção social e atender às contingências
sociais.
O partido Verde tem como ideologia o ambientalismo, o ecologismo, a social democracia e o federalismo e vamos
conseguir com a ajuda de todos imprimir em Barbacena, no setor saúde estes princípios e transformar nossa
Barbacena naquilo que ela merece ser, dar-lhe o protagonismo que a história lhe assegurou e vamos transformar nossa
cidade num lugar muito melhor para se viver.

27

Compromissos assumidos por esta chapa com o povo de Barbacena e região:
FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA,
SUPERANDO OS DESAFIOS REMANESCENTES
Nosso Município tem hoje, de acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, agosto de 2020,
65,29% de cobertura da APS, poderia ter 65 equipes da ESF e tem apenas, poderiam ser 340
Agentes Comunitários de Saúde visitando mensalmente cada domicílio, mas temos apenas 176
ACS; poderiam ser 68 equipes de saúde bucal, composta por um dentista e um auxiliar de saúde
bucal, quando temos atualmente, 10 equipes em funcionamento. De acordo com a última avaliação
do PMAQ (Programa extinto, que realizava avaliação da qualidade e do acesso da atenção
primária), realizado no ano de 2014, 14 ESF ficaram muito acima da média nacional e 11 ESF com
desempenho mediano ou um pouco abaixo da média nacional; das equipes de saúde bucal, apenas
uma ficou acima da média nacional e 10 com desempenho mediano ou um pouco inferior a média
nacional; Das três equipes de NASF existentes, à época, uma ficou acima da média e duas com
desempenho mediano. Sendo assim utilizando este indicador podemos dizer que não obstante a
cobertura ser insatisfatória ou desempenho é mediano. Por isto queremos investir na APS, sair do
discurso e atuar nesta estratégia de fato, da seguinte forma:
▪ Ampliar a cobertura da ESF para 80%;
▪ Ampliar o Programa de Saúde bucal, por meio do funcionamento regular de 25 ESB,
com provisão e recursos necessários ao funcionamento do programa;
▪ Manter a equipe de Consultório na Rua devidamente aparelhada
▪ Implantar um Centro de Odontologia Especializada Municipal para assegurar a
retaguarda necessária da odontologia especializada
▪ Implementar o Serviço de Atenção Domiciliar – SAD por meio do funcionamento
pleno do EMAD e EMAP;
▪ Manter as 26 UBS cadastradas no CNES em pleno e regular funcionamento, com
estrutura, processo e resultados contratados e monitorados sistematicamente;
▪ Transformar a Unidade Básica de Correia de Almeida numa Unidade mista de saúde,
aparelhada para prestar um leque maior de serviços, pois a população local e adstrita
requer um nível maior e melhor de funcionamento, com horário estendido.
▪ As Unidades de Senhora das Dores e Pinheiro Grosso também terão horário estendido
para atender a população da zona rural que não consegue ter acesso aos serviços no
horário regular.
▪ Implementar o Sistema de Informatização em toda a rede de atenção primária,
cumprindo com os compromissos assumidos frente ao Ministério da saúde com vistas
a obter a informação necessária para a tomada de decisão.
▪ Implantar um Plano diretor da APS para que se paute ações estratégicas para
aprimoramento da APS com alocação de recursos próprios e ampliação das
transferências federais e estadual.
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▪ Instituir os Conselhos locais nas Unidades Básicas de Saúde de maior porte, como
forma de capilarizar o controle social e obter uma escuta mais próxima do povo.
▪ Cumprir as diretrizes do Programa Saúde na Escola, implementando a parceria com
o setor de educação do ensino fundamental I e II, com vistas a melhoria da saúde do
escolar.
▪ Fortalecer as políticas nacionais de atenção à saúde da mulher, da criança, do
adolescente, do adulto, do homem, e, do idoso.
▪ Fortalecer as políticas relacionadas as doenças crônicas, aos portadores de
necessidades especiais, às gestantes, aos recém-nascidos e a criança menor de um
ano, ao trabalhador, às urgências e emergências básicas etc.
▪ Implantar uma Academia de Saúde nos bairros mais populosos de Barbacena, buscar
parcerias junto as academias, para ampliação do acesso à população.
▪ O Sistema de governança da APS será totalmente modificado, será gerido por um
Comitê da APS que será responsável por definir os indicadores, as metas e as ações
que serão contratualizados por equipe e por unidade e farão o monitoramento
necessário para a melhoria no alcance das metas.
Instituir uma rede de média e alta complexidade capaz de atender às necessidades advindas
da APS, da urgência e emergência, da rede hospitalar.
▪
Implementar a Comissão de Alta Complexidade para que não haja filas de espera para
procedimentos necessários de alta complexidade;
▪
Implementar o CEM para que este funcione de acordo com as diretrizes do Estado de Minas
Gerais, com financiamento adequado para o alcance da sua missão:
▪
O Cem deve oferecer consultas especializadas e exames de diagnóstico em Angiologia,
Cardiologia, dermatologia, endocrinologia, Gastroenterologia, coloproctologia, geriatria,
ginecologia e obstetrícia, mastologia, nefrologia, neurologia, oftalmologia, oncologia, ortopedia,
otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, urologia, traumatologia.
Investir no centro de testagem e aconselhamento das doenças sexualmente transmitidas para
que ampliem a carteira de serviços e possam de fato reduzir a morbimortalidade.
Implementar a verba de rateio junto ao CISALV para ampliação da carteira de serviços
demandados pela APS.
Aprimorar a rede de atenção Hospitalar para que assegure acesso às internações hospitalares
de urgência e emergência e as cirurgias eletivas; melhor distribuição dos leitos hospitalares, ampliar
os leitos cirúrgicos necessários às demandas da Região ampliada.
Instituir um Comitê de gestão hospitalar para que conheça as demandas do setor e possam
agir de forma racional e sinérgica frente aos desafios demandados.
Aprimorar o sistema de contratualização dos serviços junto a rede própria e complementar,
assegurando mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados.
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Participar da Rede de Atenção às Urgências e Emergências aprimorando o seu
funcionamento e otimizando os resultados;
Participar da Rede de atenção as doenças crônicas imprimindo uma política de ação
eficiente; de forma especial a rede de oncologia, pois o nosso território tem desafios a superar.
Implementar a Rede de atenção as pessoas com necessidades especiais, cuidando e zelando
frente as necessidades deste público-alvo;
Construir uma sede para a Secretaria Municipal de Saúde, equipando-a por meio de parcerias
junto ao Governo Estadual e Federal, Barbacena tem um papel diferenciado e precisa dotar sua
estrutura, seus processos e avaliar melhor os seus resultados;
Dotar de capacidade plena o setor de licitação da saúde, não podemos continuar mantendo
equipes sem a estrutura necessária ao funcionamento dos serviços de saúde. Aprimorar o
funcionamento do setor de compras para que este assegure os recursos necessários ao
funcionamento do setor saúde.
Instituir um setor competente de regulação, controle, monitoramento e avaliação de
resultados, capaz de enxergar o sistema municipal de saúde, propor intervenções e avaliar
sistematicamente os resultados obtidos;
Buscar recursos de investimentos junto aos poderes legislativos estadual e federal para
melhoria da estrutura necessária as redes assistenciais e sociais por meio de emendas parlamentares.
Aprimorar o funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, dotando-o da estrutura
necessária a gestão dos Recursos orçamentários e financeiros, a saúde é o segundo maior orçamento
na gestão municipal e precisa de mecanismos eficientes de controle para aplicação racional e efetiva
destes recursos; implementar o orçamento participativo como forma de sensibilização dos cidadãos
frente aos recursos da saúde.
Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde como instância do controle social, dotando-o de
estrutura própria administrativa e orçamentária, capacitar os conselheiros de saúde; instituir seis
conselhos locais de saúde que terão função propositiva. O CMS terá uma função importantíssima
no Programa de Saúde VERDE
Realizar as Conferências de Saúde, nos termos da Lei 8142/90, realizar conferências
temáticas, fazer cumprir o que ficar determinado com diretrizes nestas conferências;
Dotar o setor de transporte sanitário das condições necessárias ao pleno funcionamento,
conforme necessidades da população.
Cumprir o cronograma de obras firmadas junto ao Governo Federal e Estadual, solucionando
todas as pendências existentes;
Aplicar 18% na Saúde, mas zelar de forma sistemática pela qualidade do gasto público
Aprimorar o funcionamento do Controle interno na saúde para que cada centavo aplicado
seja mais bem distribuído
Implementar a Assistência Farmacêutica ampliando os itens da REMUME – Relação de
Medicamentos Municipais, fornecendo-os de forma regular; promovendo o uso racional de
medicamentos.
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Informatizar todo o Setor da Saúde
Aprimorar o Funcionamento das Vigilâncias, ampliar as ações pactuadas junto ao sistema
municipal de vigilância epidemiológica, sanitária, saúde do trabalhador, saúde ambiental.
▪ Investir no setor de zoonoses como forma de evitar doenças transmitidas pelos
animais. Investir na castração de animais de rua, zelar pelo canil, corroborar
com as ONGS que atuam junto a proteção de animais.
▪ Cumprir as ações pactuadas frente ao funcionamento das Vigilâncias junto a
SESMG.
Prestar Contas em audiência pública quadrimestralmente ao Conselho, conforme determina
a Lei Complementar 141/2012.
Priorizar a Rede de Atenção Psicossocial – Melhorar a infraestrutura física dos CAPS,
fornecer os insumos necessários ao seu funcionamento Pleno de forma estratégica e oportuna;
manter as SRTS e todos os demais equipamentos da RAPS, conforme plano de ação da RAPS;
Assegurar o papel de polo regional, suprindo os vazios assistenciais em parceria com o
governo estadual e federal;
Instituir um mecanismo de planejamento, conforme diretrizes nacional e estadual, fazendo
cumprir rigorosamente o papel da instância municipal frente ao SUS.
Assegurar a Intersetorialidade, a saúde transcende o setor, exige ações compartilhadas com
a educação, o meio ambiente, esporte e lazer, agricultura, transporte e vamos buscar a sinergia de
todos estes setores para bem atender a população.
Implantar por meio de parcerias com a Rede de ensino uma política de educação permanente
em saúde para que os colaboradores possam se aperfeiçoar, valorizando as práticas de ensino
aprendizado, ressignificando o saber, de forma a atender a todas as necessidades.
Instituir em todas as unidades assistenciais mecanismos de avaliação de resultados por parte
dos usuários, utilizando os recursos tecnológicos para poder conhecer os gargalos e promover sua
intervenção compartilhada.
Participar das Instâncias de pactuação e governança regional de forma ativa, buscando
protagonizar o papel do município na região, no Estado de Minas Gerais e junto a União.
Implementar a gestão de pessoas para aprimoramento do funcionamento da saúde buscando
o envolvimento dos colaboradores no Projeto Saúde Verde.
Fortalecer a Ouvidoria Municipal como instância de escuta para a população, de forma isenta
e imparcial.
Fortalecer o papel do Hospital Regional como Hospital Público necessário a rede
assistencial;
Buscar parcerias com as universidades, fortalecendo o papel do ensino no campo da saúde;
Implementar a Gestão dos custos para que saibamos de forma precisa os custos do setor,
buscando de forma incansável a melhor aplicabilidade no setor saúde; otimizando os recursos do
SUS.

31

Instituir um site da saúde, onde a população poderá acompanhar os resultados obtidos frente
as metas, bem como conhecer cada ação executada. Mas, sobretudo, assegurar transparência na
gestão dos gastos, conforme determina a legislação atual
Valorizar as mídias digitais, instituir canais de comunicação utilizando as mídias sociais para
promover o autocuidado, a vigilância, a conscientização de riscos, a informação como mecanismos
de fortalecimento do setor.
Instituir um comitê de judicialização da saúde, como forma de evitar a judicialização
desnecessária, nosso objetivo é reduzir a zero as demandas judiciais.
Melhorar estradas para que todos possam ter acesso em todas as épocas do ano.
Corroborar com o UNACON para melhoria dos resultados e melhor atuação frente às
necessidades da população oncológica, corroborar para que o setor de radiologia inicie seu
funcionamento.
Buscar parcerias para que o Núcleo de Oncologia, ou Hospital do Câncer cumpra o seu papel
na rede de atenção aos portadores de câncer.
A prefeitura acompanhará o setor de saúde mais de perto, por mais que este setor seja
complexo, o Prefeito e a Vice-prefeita estarão muito mais próximo aos responsáveis, pois quem
está assumindo o compromisso, deve estar próximo e atento a estas necessidades.
Implementar uma Política pública de prevenção do suicídio, corroborando com a RAPS na
prevenção deste agravo.
Implantar uma política de prevenção do uso de drogas, em parcerias com as escolas.
SAÚDE E PROTEÇÃO ANIMAL:
Criação do Centro Municipal de Castração e Atendimento;
Castra móvel acessível;
Instalação do espaço para recebimento de doação de ração e remédios para ser distribuído
aos protetores individuais com controle;
Criação do Comitê Bem estar animal de Barbacena;
Aulas práticas e teóricas na rede municipal com foco na proteção e cuidado animal;
Criação do Disk maus tratos com controle pela Guarda Municipal;
Registro e marcação de animais de estimação possibilitando o controle e localização;
Endurecimento da política com cidades vizinhas pelo fim da prática de desova de animais
na cidade de Barbacena;
Proibição do uso de veículos de tração animal na área urbana do município com a
possibilidade de receber o incentivo mecânico;
Regulamentação de proposta para cães e gatos comunitários com benefício do cupom
Barbacena Cidadã;
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POLÍTICA DE LIMPEZA URBANA
Criar Projeto Piloto Coleta seletiva (iniciando pela Colônia Rodrigo
Silva)
Implantação gradativa do sistema de coleta seletiva, em todo o
Município, em parceria com o Ministério Público Federal, IBAMA e
outras Associações. Reconhecendo a existência de cooperativas e outras
formas de iniciativa das Comunidades nesse campo, caberá ao Poder
Público coordenar e monitorar tais ações, assegurando o acesso do
conjunto do sistema assim montado à equipamentos e locais adequados
de manuseio e revenda.
Aterro sanitário
Implantação do novo Aterro sanitário de Barbacena, evitando-se gastos
com transferência do Lixo para outras cidades.
Recuperação do Antigo Lixão
Recuperação de toda a área degradada do Antigo Lixão na BR 265 com
verificação de contaminação de solo, água e ar providenciando
parcerias para eliminá-las ou diminui-las.
Escombros
Localização e liberação de novos sítios para deposição de escombros de
obras e materiais oriundos de terraplanagem
Biodigestores
Desenvolver trabalho de implantação desses equipamentos, em trabalho
conjunto com o SAS junto as comunidades.
Plano Diretor de Saneamento Básico
Implantar o Plano Diretor da área, compreendendo as ações ligadas ao
abastecimento em água, esgotamento sanitário e drenagem (inclusos os
cuidados com a manutenção das caixas dos rios)
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Valorização dos RH do SAS
Dar continuidade à valorização dos funcionários, sob os aspectos da
qualificação profissional, conforto e segurança no trabalho,
conhecimento do quadro interno de normas etc.
Cemitérios Municipais
Ampliação das áreas de Cemitérios disponíveis no Município, para
atender à expansão da população e ao progressivo esgotamento dos
espaços em operação
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA
Atendimento às Associações de Moradores pelo GAP (Gabinete)
Independente de outras formas de Participação, o Gabinete receberá as
Associações de Moradores todas as 3as feiras, das 14 às 19h00,
permitindo ao Prefeito acompanhar as suas preocupações e
necessidades diretamente.
Conselhos Municipais
Reafirmação da atual política de incentivo ao pleno funcionamento dos
Conselhos Municipais, vistos como órgãos de relevante interesse
público e social
Criação do Fórum Permanente dos Conselhos Municipais
Permitindo o livre intercâmbio entre os Conselheiros dos diversos
segmentos organizados em Conselho, e entre esses e o Governo
Municipal.
Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257/01
Divulgar e fazer cumprir o Estatuto, que define espaços para a
Participação Popular e assegura instrumentos para o desenvolvimento
das diversas políticas urbanas Divulgação de Leis
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Edição da LOM (Reformulada em parceria com o Legislativo
Municipal), do e do Estatuto da Cidade, sob forma econômica, para
assegurar o seu amplo conhecimento pela comunidade.
Orçamento Participativo
Implantar o ORÇAMENTO PARTICIPATIVO com a divisão da cidade
em Regionais, criando os FÓRUNS PERMANTES DENTRO DAS
REGIONAIS não só para discussão da tríade orçamentária, bem como
para avaliação do cumprimento de metas.
Estímulo à Sociedade
Através da Comunicação Social, estimular a sociedade civil a participar
do debate e da definição de políticas públicas essenciais para o
desenvolvimento do Município, e explicar os projetos e políticas de
Governo propostos pelo Poder Executivo nas principais áreas de
interesse da Sociedade, disseminando informações sobre assuntos que
dizem respeito aos diversos segmentos. Direitos do Cidadão
Através da ASCOM, promover ampla difusão dos direitos e dos
serviços colocados à disposição do cidadão, e atender às necessidades
de informação de usuários dos serviços da Administração Pública direta
e indireta
Página na Internet
Manter e aperfeiçoar a página da PMP na internet, promovendo a
ampliação dos serviços disponibilizados para os cidadãos, assim como
ampliar a possibilidade de comunicação em tempo real através do
acesso eletrônico, inclusive em terminais de autoatendimento em
logradouros, repartições e prédios públicos
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OUTRAS AÇÕES NO GOVERNO
Implantação de Quiosques Eletrônicos
Em pontos selecionados de modo a atender o público com a máxima
comodidade, implantaremos Quiosques Eletrônicos, que permitirão o
acesso, pelos contribuintes, dos assuntos de seu interesse, através de
computadores.
Criação da Escola de Gestão Pública Dentro da Prefeitura
Criar uma Escola interna de conhecimento e troca de saberes entre os
servidores da Prefeitura, favorecendo o crescimento e Gestão Pública.
Barbacena-MG,
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