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 01 – Ações para Execução de Programas Prioritários do Legislativo 

 

01.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 

Objetivo: 
Permitir o regular funcionamento das atividades do Poder Legislativo, 

incluindo contratação de assessoria e consultoria. 

Ações: 

Manter a Câmara de Vereadores funcionando regularmente; 

Melhorar os serviços postos à disposição da comunidade; 

Construção, reforma e/ou ampliação do prédio da Câmara de Vereadores; 

Aquisição de móveis, veículos, máquinas e equipamentos diversos; 

Contratação de consultoria contábil, jurídica, financeira e outros. 

01.02 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

Objetivo: 
Atender às necessidades do Poder Legislativo, através de serviços 

técnicos especializados. 

Ações: 

Capacitar e orientar a administração do Poder Legislativo; 

Modernizar os serviços e aperfeiçoar os controles; 

Revisar e atualizar a Lei Orgânica do Município. 

 

04 – Ações para Execução de Programas Prioritários da Área de Administração  

 

04.01 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 

Objetivo: 
Promover capacitação na área de recursos humanos para os servidores 

municipais. 

Ações: Oferecer capacitação aos servidores municipais. 

04.02 INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 

Objetivo: 
Aperfeiçoar e inovar os serviços de informatização da Secretaria de 

Administração e Licitação. 
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Ações: 

 

Modernizar o sistema de processamento de dados para maior controle e 

eficiência do trabalho da Secretaria de Administração. 

04.03 
RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Objetivo: Melhorar a estrutura física da Secretaria de Administração e Licitação; 

Ações: 

 

Melhorar as instalações físicas da Secretaria de Administração e Licitação. 

04.04 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 

Objetivo: Permitir o regular funcionamento da administração e o atendimento ao público. 

Ações: 

 

Manter os órgãos e unidades funcionando regularmente; 

Melhorar os serviços postos à disposição dos serventuários; 

Realizar o recadastramento dos servidores municipais. 

04.05 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Objetivo: 
Informatizar os órgãos e unidades administrativas, melhorando o atendimento ao 

público e a qualidade dos serviços. 

Ações: 

 

Aquisição de software, hardware e periféricos para administração pública; 

Elaborar um portal eletrônico da cidade. 

04.06 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 

Objetivo: Reequipar a administração municipal para melhorar a eficiência dos serviços. 

Ações: 

 

Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos diversos para órgãos e 

entidades administrativas; 

Aquisição de hardware e periféricos. 

04.07 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 

Objetivo: 
Cumprir o § 1.º do art. 37 da Constituição Federal e tornar a administração 

transparente. 

Ações: 

 

Publicar Atos e Legislação Municipal da Administração; 

Divulgar obras, programas e campanhas; 
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Produzir material publicitário; 

Aumentar a transparência da administração municipal. 

04.08 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Objetivo: 
Capacitar e treinar servidores municipais para melhorar a eficiência nos serviços 

públicos. 

Ações: 

 

Contratar empresa ou técnicos para treinar os servidores e melhorar seus 

conhecimentos visando aperfeiçoar a qualidade dos serviços. 

04.09 
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

MUNICIPAL 

Objetivo: 
Atender às necessidades da Administração Municipal, através de serviços 

técnicos especializados. 

Ações: 

 

Capacitar e orientar a Administração Municipal; 

Contratar consultorias e assessorias especializadas para modernizar os serviços 

e aperfeiçoar os controles; 

Desenvolver atividades na área de compras e serviços; 

Reorganizar e digitalizar o arquivo da Prefeitura Municipal. 

04.10 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS 

Objetivo: 

Promover, em conjunto com os entes federados, a melhoria das condições 

socioeconômicas, bem como os serviços públicos postos à disposição da 

população. 

Ações: 

 

Oferecer cooperação financeira a entes federados para melhorar os serviços 

públicos oferecidos à população; 

Implementar Atividades de interesse da população do município, consorciados a 

outros municípios; 

Firmar convênios com entidades, órgãos e instituições de outros governos. 

04.11 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL 

Objetivo: 
Contribuir para que os conselhos e sociedade civil desenvolvam seus trabalhos 

de fiscalização e acompanhamento dos programas municipais. 
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Ações: 

 

Estruturar espaço para os conselhos; 

Apoiar os conselhos em suas ações de cidadania e controle social. 

04.12 CADASTRAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 

Objetivo: 
Conhecer as carências e potencialidades do Município para orientar ação 

governamental e articulação estratégica. 

Ações: 

 

Elaborar cadastro econômico e social do Município; 

Formar banco de dados para instruir o planejamento e as ações de governo. 

04.13 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 

Objetivo: Aumentar a oferta de veículos à disposição da administração. 

Ações: 

 

Locar veículos em quantidade satisfatória aos serviços da administração. 

04.14 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO 

Objetivo: Otimização dos serviços de cobrança de tributos. 

Ações: 

 

Viabilizar a cobrança de tributos; 

Aquisição de equipamentos diversos, incluindo de informática; 

Capacitação de pessoal para mão-de-obra qualificada; 

Recadastrar e mapear o município. 

04.15 JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL 

Objetivo: 
Oferecer apoio a outros governos para melhorar os serviços de justiça e 

segurança. 

Ações: 

 

Realizar convênios com o Tribunal de Justiça e com o Governo do Estado nas 

áreas em questão. 

04.16 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

Objetivo: 
Ampliação e melhoramento da rede física municipal para melhoria e 

modernização dos serviços postos à disposição do município. 

Ações: 

 

Executar projetos e atividades relacionadas com a conservação, modernização e 

ampliação do patrimônio público. 



 

 
 

ANEXO DE PRIORIDADES 
ANEXO I 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017 
 

  Página 5 de 28 

 

 

  

04.17 APOIO À INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS 

Objetivo: 
Apoiar entidades sem fins lucrativos para tornar eficiente os serviços e melhorar 

o atendimento a população. 

Ações: 

 

Apoiar as entidades sem fins lucrativos do município; 

Repassar recursos na conformidade da LDO, de Lei específica e de acordo com 

o plano de aplicação; 

Fazer parceria com organização não governamental. 

04.18 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL 

Objetivo: 

Realizar o controle efetivo dos bens móveis e imóveis no Município, por meio de 

um sistema de informação que propicie controle efetivo por parte da Unidade de 

Material e Patrimônio, em tempo real. 

Ações: 

 

Implementar sistema de controle de patrimônio – SCP, incluindo aquisição de 

equipamentos, inclusive de informática; 

Treinar pessoal para controlar os bens móveis e imóveis, emitir termos de carga, 

realizar tombamentos, inventários e conferências; 

Manutenção do sistema, incluindo locação de software. 

04.19 PREFEITURA NAS COMUNIDADES 

Objetivo: 
Descentralizar o atendimento ao público transferindo as discussões para a 

localidade em foco. 

Ações: 

 

Realizar eventos de interação, divulgação e comunicação social com a 

comunidade (PREFEITURA INTINERANTE). 

 

08 – Ações para Execução de Programas Prioritários da Área de Assistência Social 

 

08.01 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Objetivos: 

Acolhimentos às famílias do CRAS; 

Desenvolver capacidades comunicativas relacionais e de ação cooperativa em 

famílias e grupos; 
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Promover a inserção da família e seus membros nos serviços, programas, 

projetos e benefícios sócios assistenciais e as demais políticas públicas do 

município. 

Ações: 

 

Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social; 

Manutenção das Ações do Programa de Atenção Integral a Família – PAIF. 

08.02 
PROJETO VIDA NOVA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

– CCA I 

Objetivo: 

Implantação de um Centro da Criança e do Adolescente para contribuir com o 

desenvolvimento social, econômico e urbano, aumentando a participação de 

crianças e adolescentes prioritariamente beneficiárias do Programa Bolsa 

Família, promovendo assim a inclusão social, através de formação cidadã, 

qualificação profissional e geração de renda. 

Ações: 

 

Organização das ações necessárias ao início efetivo dos cursos: Locação e 

Organização do Espaço Físico; Divulgação; Elaboração dos critérios de seleção 

dos participantes – coordenadores, equipe e beneficiários; Seleção dos/as 

educandos (as); 

Cadastro e inserção social: documentos de pessoas e inserção em programas 

sociais. Estabelecimento de parcerias; Elaboração do Projeto de Inclusão 

Produtiva, Planos de Curso, fichas de avaliação e monitoramento, e organização 

do material didático, etc.; 

Processo de Formação: Conteúdo Básico na área de Cidadania e Direitos 

Humanos; 

Palestras educacionais; 

Atendimento Individual e de Grupo; 

Formação de Técnicos de Referencia da família; 

Avaliação do projeto com todas as pessoas envolvidas (crianças e jovens); 

Reunião com Gestores Municipais e Coordenação do Projeto junto a Gestores 

Estaduais e Equipe de Acompanhamento. 

08.03 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC 
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Objetivo: 

Beneficiar o idoso e o deficiente existente no município que nunca contribuiu com 

a previdência e com renda per capta menor que ¼ do salário mínimo, através de 

transferência de renda, visando proporcionar melhores condições de 

acessibilidade e de vidas dos beneficiários. 

Ações: 

 

Capacitação dos técnicos; 

Aplicação de questionário; 

Palestras para os familiares e beneficiários; 

Visitas Domiciliares. 

08.04 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC ESCOLA 

Objetivo: 

Identificar e Localizar Crianças e Adolescentes portadoras de deficiência (físico, 

mental e outros), existentes no município para proporcionar melhores condições 

de acessibilidade nas escolas e locais públicos e privados. 

Ações: 

 

Capacitação dos técnicos; 

Aplicação de questionário; 

Palestras para os familiares e beneficiários. 

08.05 PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – PETI 

Objetivo: 

Contribuir para a erradicação de todas as formas de trabalho infantil no País, 

atendendo famílias cujas crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos se 

encontrem em situação de trabalho. O Programa está inserido em um processo 

de resgate da cidadania e promoção de direitos de seus usuários, bem como de 

inclusão social de suas famílias. 

Ações: 

 

Capacitação dos técnicos; 

Aplicação de questionário; 

Palestras para os familiares e beneficiários. 

08.06 ATENÇÃO AO IDOSO 

Objetivo: 
Desenvolver através de um conjunto de atividades e estratégias de motivação, 

tendo em vista a proteção, amparo e promoção sócia. 

Ações: 

 

Oficinas culturais (canto, expressão corporal, artes plásticas e teatro), esportivas 

e recreativas, assembleia e grupo de alfabetização. 
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08.07 SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE A POBREZA-FOME ZERO 

Objetivo: 

Consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a 

alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a 

outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que seja ambiental, 

cultural, econômica e socialmente sustentável. 

Ações: 

 

Inserções em programa de transferência;  

Implantação do Centro de distribuição de alimentos; 

Acompanhamento da Carência nutricional; 

Combater a Pobreza (geração de renda); 

Construção da Horta Comunitária; 

Laboratório de Medicamentos Fototerápico. 

08.08 PRIMEIRO EMPREGO 

Objetivo: 
Qualificar e profissionalizar jovens de 14 a 18 anos, para a oportunidade de 

trabalho gerando seu emprego e renda. 

Ações: 

 

Curso de profissionalização especializada;  

Disponibilizar o jovem ao mercado de trabalho no município;  

Bolsa remunerada durante o curso; 

Acompanhamento da frequência no ensino (fundamental e ou médio). 

08.09 PROJOVEM ADOLESCENTE 

Objetivo: 
Complementar a proteção básica das SUAS, destinadas aos jovens de 15 a 18 

anos através do serviço socioeducativo. 

Ações: 

 

Propiciar mecanismo para garantir a convivência familiar e comunitária; 

Assegurar a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema 

educacional; 

Trabalhar os temas transversais como juventude, meio ambiente, saúde, 

esportes, cultura e direitos humanos. 

08.10 ASSISTÊNCIA SOCIAL – GERAL 
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Objetivo: 
Manutenção, criação, implantação e desenvolvimento de assistência a pessoas 

carentes do município. 

Ações: 

 

Atendimento a pessoas carentes, Inserção a programas de transferência, 

promover ações comunitárias, proporcionar o acesso aos primeiros documentos 

do cidadão, doação de medicamentos, ajuda funeral, doação de cestas básicas, 

implantação do controle social do município; 

Conceder benefícios, implantação de serviços comunitários. 

08.11 ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

Objetivo: Assegurar os direitos aos portadores de necessidades especiais. 

Ações: 

 

Atendimento domiciliar, acompanhamento das vulnerabilidades sociais, 

realizações de encaminhamento. 

08.12 
CONSELHOS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/TUTELAR 

E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Objetivo: Assegurar a manutenção e funcionamento dos conselhos de direitos. 

Ações: 

 

Atendimento, acompanhamento, monitoramento e implementação das ações dos 

conselhos viabilizando seu funcionamento. 

08.13 
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CMAS, DO CONDICA E DO 

CMI. 

Objetivo: 
Viabilizar o funcionamento dos conselhos para que as políticas públicas tenham 

instancias de controle. 

Ações: 

 

Garantir despesas com viagens e conferencias; 

Manutenção do equipamento e material de trabalho. 

08.14 DISTRIBUIÇÃO DE KIT’S DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

Objetivo: 
Distribuir à população de baixa renda kit’s com material básico para construção 

da casa própria. 

Ações: 

 

Aquisição de lotes de terrenos; 

Desapropriações de lotes de área para regularização de loteamento público;  

Aquisição de Material de Construção; 
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Distribuição de 1000 kits de material de construção. 

08.15 DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 

Objetivo: Atender a pessoas em situação de risco e vulnerabilidade Social. 

Ações: 

 

Oferecer complemento alimentar a pessoas carentes; 

Aquisição de alimentos para distribuição com as pessoas carentes. 

08.16 SOPÃO POPULAR 

Objetivo: Complemento alimentar oferecido às famílias carentes. 

Ações: 

 

Melhorar a parte nutricional de adultos e crianças; 

Ampliar o sopão para os distritos de Paquevira, Tupy e Olho D’água. 

08.17 CANHOTINHO SEM FRIO 

Objetivo: 
Agasalhar e proteger as famílias carentes sem condições de enfrentar o inverno 

com doação de colchões e cobertores. 

Ações: 

 

Adquirir cobertores e colchões para amenizar o frio e o desconforto das pessoas 

carentes. 

08.18 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

Objetivo: 
Seguindo a política nacional de assistência Social, programar e disseminar ações 

junto à população carente. 

Ações: 

 

Pagamento de alugueis residenciais em situações de emergência; 
Necessidade do bebe que vai nascer como suplementação alimentar, cuidados 
básicos, roupas e itens de higiene pessoal; 
Apoio à mãe nos casos que o bebe nasce morto ou morre após o nascimento 
com apoio psicossocial e encaminhamentos para rede de proteção; 
Apoio à família no caso de morte da mãe suprindo as necessidades básicas, com 
apoio psicossocial e minimização das vulnerabilidades; 
Auxílio funeral, translado, velório e sepultamento; 

Emissão de documentação civil. 

08.19 Programa Bolsa Família 

Objetivo: Programa de Transferência de Renda com Condicionalidade da Saúde e 
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Educação que beneficia famílias carentes e com renda per capita entre R$ 70,00 

a R$ 140,00. 

Ações: 

 

Identificar e cadastrar famílias no CAD único;  

Promover o acompanhamento das condicionalidades da saúde e educação; 

Gerenciar os pagamentos de benefícios e atividades de bloqueios desbloqueios 

e cancelamentos de benefícios;  

Apoiar e desenvolver por meio de articulações as ações e serviços de 

qualificação, geração de trabalho e renda e inclusão social. 

08.20 
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA 

SOCIAL-CREAS 

Objetivo: 

Apoio e acompanhamento das famílias e seus membros em situação de ameaça 

ou violação dos direitos, atendimento, a crianças, adolescente, mulheres, idosos, 

e pessoas com deficiência. 

Ações: 

 

Manutenção do CREAS;  

Promoção, preservação e o fortalecimento dos vínculos familiares comunitários e 

sociais;  

Manutenção das ações do Programa de Atenção e Atendimento Especializado a 

Família e Indevidos-PAEFI. 

08.21 
CELEBRAÇÃO DE FESTIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS 

COMO PÁSCOA, DIA DAS MÃES, DIA DA CRIANÇA E NATAL 

Objetivo: 
Garantia a população carente, acesso as festividades com dignidade e respeito 

mantendo a tradição e a cultura local. 

 

10 – Ações para Execução de Programas Prioritários da Área de Saúde 

 

10.01 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO 

Objetivo: 
Atender as necessidades de saúde da população; realizar ações de prevenção, 

promoção e de recuperação da saúde. 

Ações: 

 

Realizar investimentos na unidades e serviços de saúde através de construção, 
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reforma e ampliação da estrutura física; 

Promover a aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao 

fortalecimento da Atenção Básica; 

Adesão a Unidade de Saúde da Família Prisional; 

Realizar ações de assistência à Saúde Mental; 

Desenvolver ações de assistência Domiciliar; 

Realizar parcerias com instituições de assistência as crianças e adolescentes em 

conflito com a lei; 

Realizar eventos técnicos científicos; 

Promover a capacitação de recursos humanos; 

Desenvolver o programa de imunização em conformidade com as determinações 

do Ministério da Saúde; 

Desenvolver o Núcleo de Promoção a Saúde (Academia da Saúde). 

10.02 
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E 

AMBIENTAL  

Objetivo: Propiciar a população o acesso a serviços e ações de assistência especializada. 

Ações: 

 

Realizar reforma e ampliação do Hospital Micro Regional de Canhotinho; 

Aquisição de Veículos; 

Desenvolver o SAMU; 

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas; 

Promover a ampliação dos serviços de Atenção Especializada; 

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes; 

Manutenção do Leito Hospitalar de Atenção Psicossocial; 

Manutenção do CAPS; 

Realizar eventos técnicos científicos; 

Capacitar os recursos humanos da rede de atenção especializada. 

10.03 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 

Objetivo: 
Desenvolver atividades de Assistência Farmacêutica em conformidade com a 

legislação vigente em atendimento as necessidades epidemiológicas da 
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população. 

Ações: 

 

Realizar investimentos de reforma para atender aos requisitos de qualificação da 

assistência farmacêutica; 

Adquirir equipamentos; 

Capacitação de recursos humanos. 

10.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Objetivo: 

Desenvolver um conjunto de ações e medidas capazes de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde além de intervir nos problemas sanitários decorrentes do 

meio ambiente incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de 

bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 

Ações: 

 

Prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito aedes aegypti e outras 

doenças sob vigilância em saúde; 

Promover educação em saúde; 

Realizar investimentos de reforma e ampliação; 

Capacitação de recursos humanos; 

Realizar eventos técnicos científicos; 

Fiscalização de produtos e serviços sujeitos ao controle da vigilância sanitária. 

10.05 GESTÃO DO SUS MUNICIPAL 

Objetivo: 
Promover as atividades de Gestão do SUS Municipal para manutenção e 

qualificação do Sistema Municipal de Saúde. 

Ações: 

 

Ouvidoria; 

Auditoria; 

Divulgação institucional; 

Gestão do Trabalho; 

Regulação; 

Controle e avaliação assistencial; 

Educação permanente; 

Tecnologia da Informação; 

Controle e participação social; 
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Adquirir equipamentos e materiais permanentes; 

Realizar investimentos físicos de estruturação dos ambientes destinados as 

atividades de gestão do SUS; 

Realizar eventos técnicos científicos. 

10.06 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE 

Objetivo: Assegurar o funcionamento da secretaria de saúde, ações e serviços de saúde. 

Ações: 

 

Investimentos para propostos para áreas técnicas; 

Capacitação de recursos humanos; 

Adquirir equipamentos e materiais permanentes. 

10.07 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Objetivo: Garantir o regular funcionamento do Conselho Municipal de Saúde. 

Ações: 

Estimular a participação da sociedade na elaboração, acompanhamento e 

fiscalização das políticas de saúde; 

Promover políticas de inclusão social; 

Capacitação dos conselheiros de saúde. 

 

 

12 – Ações para Execução de Programas Prioritários da Área de Educação 

 

Educação 

12.01 

MANUTENÇÃO DE PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA 

Objetivo: 
Oferecer transporte escolar aos alunos da educação infantil e educação básica 

residentes no espaço rural. 

Ações: 

 

Manter programa de transporte escolar com recursos próprio, estadual e federal; 

Proporcionar a população escolar meio de transporte para frequência das aulas e 

outras atividades curriculares; 

Adquirir ônibus para transporte escolar através do Programa Caminho da Escola-

FNDE-MEC. 
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12.02 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO 

Objetivo: 
Proporcionar aos estudantes universitários maior acessibilidade a universidades 

da região, possibilitando assim, sua permanência no município. 

Ações: 

 

Aumentar o número de pessoas portadoras de cursos universitários no município; 

Oferecer transporte escolar aos estudantes universitários, que necessitam 

deslocar-se de seu município para cursar universidades em cidades vizinhas; 

Aquisição de ônibus para transporte escolar; 

Criar programa de transporte escolar universitário. 

12.03 BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Objetivo: Proporcionar melhores condições de trabalhos para os professores e estudantes. 

Ações: 

 

Diminuir as dificuldades do trabalho dos professores com relação ao material de 

livros didáticos; 

Tornar salas de vídeo e bibliotecas acessíveis aos alunos da rede municipal de 

ensino; 

Implantar 08 salas de vídeo e bibliotecas; 

Implantar biblioteca itinerante para atendimento aos alunos das escolas do 

campo; 

Adquirir materiais e equipamentos para salas de vídeo/biblioteca com recursos 

próprios ou do FNDE-MEC. 

12.04 FUNDEB 

Objetivo: 
Manter o ensino fundamental utilizando recursos transferidos do fundo de 

manutenção de desenvolvimento do ensino básico FUNDEB. 

Ações: 

 

Assegurar a matrícula e permanência nas escolas da rede municipal de todos os 

estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do 1º ao 5º Ano na 

faixa etária obrigatória; 

Proporcionar melhores condições de trabalho para professores e alunos para 

manter em sala de aula. 

12.05 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO INFANTIL E AO 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

Objetivo: 
Proporcionar melhores condições de trabalho para Professores e alunos do 

ensino fundamental. 

Ações: 

 

Atender todo estudante do ensino fundamental; 

Utilizar recursos próprios e 40% (quarenta por cento) do FUNDEB para melhorias 

das condições de trabalho dos professores e desenvolvimento da aprendizagem 

dos estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 

12.06 ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO 

Objetivo: 

Expandir e qualificar o espaço escolar na perspectiva da construção de 

condições essenciais para operacionalizar o processo pedagógico de ensino e 

aprendizagem. 

Ações: 

 

Construir escolas no campo e na zona urbana no padrão MEC, com recursos 

próprios e do FNDE; 

Aplicar metodologia de planejamento para mapeamento da rede (LSE); 

Adequar prédios escolares com acessibilidade, refeitórios, cozinhas e outros 

equipamentos necessários para permanência com sucesso de estudantes, 

profissionais de magistério e pessoal de apoio. 

12.07 
MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA REINICIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM 

Objetivo: Viabilizar o retorno do adulto à sala de aula. 

Ações: 

 

Conduzir aos seus cursos, alunos que por algum motivo abandonaram as salas 

de aula; 

Manter os cursos para reiniciação da aprendizagem. 

12.08 
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA E PLANO DO 

DESENVOLVIMENTO DE ESCOLA 

Objetivo: 
Repasse de recursos do FUNDEB diretamente ás unidades escolares através 

das UEx’s e executar diretamente nas unidades que não possuem UEx’s. 

Ações: Melhorar a rede física das unidades escolares com menor burocracia; 
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 Monitorar e acompanhar utilização dos recursos pelas UEx’s. 

12.09 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 

Objetivo: 
Fornecer regularmente suplementação alimentar aos alunos da educação básica 

da rede municipal de ensino. 

Ações: 

 

Fornecer merenda escolar de forma uniforme e regular aos estudantes da rede 

municipal de ensino; 

Comprar, distribuir e elaborar merenda escolar para os alunos da rede municipal. 

Ampliar aquisição de produtos da agricultura familiar local. 

12.10 
MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS DE COOPERAÇÃO COM ENTIDADES 

PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 

Objetivo: 
Firmar parcerias com organizações da sociedade civil sem fins lucrativos para 

realização de ações de interesse social em suas áreas de atuação. 

Ações: 

 

Manter vínculos de cooperação com entidades privadas; 

Sensibilizar as entidades privadas a cooperar com projetos incentivadores à 

prática docente. 

12.11 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ENTRE JOVENS E ADULTOS 

Objetivo: 
Proporcionar aos jovens e adultos fora da faixa etária dos programas de AJA e 

assegurar sua progressão para o EJA, utilizando uma metodologia diversificada. 

Ações: 

 

Manter e ampliar parcerias com objetivo de erradicar o analfabetismo; 

Implantar capacitação continuada para professores da EJA; 

Adquirir livros didáticos para professor e alunos da EJA; 

Ampliar escolas já existentes no espaço rural para o funcionamento da EJA. 

12.12 CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

Objetivo: 
Oferecer melhores condições de trabalho para os professores e ambiente 

prazeroso para os alunos. 

Ações: 

 

Tornar a escola em um ambiente prazeroso para a prática do ensino 

aprendizagem; 

Proceder a conservação das escolas da rede municipal de ensino. 
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12.13 
DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO PARA O 

ESTUDANTE. 

Objetivo: 
Oferecer condições ao estudante para frequentar a escola e melhorar a 

aprendizagem diminuindo à evasão escolar e a repetência. 

Ações: 

 

Manter o maior número possível de estudantes frequentando as aulas; 

Licitar compras de fardamentos e materiais didáticos para os estudantes. 

12.14 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Objetivo: Oferecer educação a criança em idade escolar de 4 a 6 anos. 

Ações: 

 

Iniciar o ensino logo nos primeiros anos de vida; 

Manter as capacitações continuada para professores da educação infantil. 

12.15 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

Objetivo: 
Promover a capacitação continuada dos profissionais do magistério da rede 

municipal de ensino. 

Ações: 

 

Capacitar 100% dos profissionais do magistério da rede municipal de ensino 

Manter a realização de formações continuada para os profissionais da rede 

municipal de ensino. 

12.16 
CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO DE SALA PARA LABORATÓRIO DE 

INFORMÁTICA 

Objetivo: 
Universalizar o acesso dos estudantes da rede municipal a rede mundial de 

computadores e a prática de informática. 

Ações: 

 

Tornar a prática de informática acessível aos alunos da rede municipal de ensino. 

Implantar 05 laboratórios de informática. 

12.17 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

Objetivo: 
Universalizar o acesso dos estudantes com mobilidade reduzida ou deficiência 

física a prática de informática e a recursos áudio visuais. 

Ações: 

 

Facilitar acesso dos estudantes com mobilidade reduzida ou deficiência física a 

recursos multifuncionais; 

Implantar 05 salas de recursos multifuncionais. 
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12.18 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ESNISO FUNDAMENTAL PADRÃO 

FNDE/MEC 

Objetivo: 
Oferecer condições adequadas para alunos e professores inclusive diminuindo o 

número de escolas de pequeno porte sem condições mínimas de funcionamento. 

Ações: 

 

Oferecer condições adequadas aos alunos e professores da rede municipal para 

o ensino aprendizagem; 

Construir 02 escolas com capacidade para 600 estudantes. 

12.19 CONSTRUÇÃO DE CRECHE 

Objetivo: Ampliar o atendimento escolar de crianças de 0 a 6 anos. 

Ações: 

 

Melhorar a qualidade do ensino para crianças de 04 a 06 anos e iniciar o 

atendimento para crianças de 0 a 3 anos; 

Construir 05 centros de educação infantil para atendimento de 600 alunos. 

12.20 HORTAS ESCOLARES 

Objetivo: Fornecer alimentos orgânicos para merenda escolar. 

Ações: 

 

Melhorar a qualidade da merenda; 

Implantar horta escolar. 

12.21 AUDITÓRIO NAS ESCOLAS 

Objetivo: Ter um espaço adequado para reunião e eventos da unidade escolar. 

Ações: 

 

Fornecer um espaço adequado para reuniões e palestras com a totalidade dos 

alunos; 

Construir auditório. 

12.22 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE 

Objetivo: 
Proporcionar local para lazer e práticas esportivas para os alunos e comunidade 

em geral. 

Ações: 

 

Oferecer espaço para prática esportiva e lazer comunitário; 

Construir 03 quadras de esportes nas sedes dos distritos e povoados; 

Reformar as quadras de esportes das escolas Edite Porto Mendonça de Barros e 
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Áurea Mesquita de Amorim. 

12.23 ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ACESSIBILIDADE 

Objetivo: 
Tornar as escolas acessíveis a todas as pessoas com mobilidade reduzida ou 

com algum tipo de deficiência física. 

Ações: 

 

Facilitar o acesso das escolas as pessoas com algum grau de deficiência ou 

mobilidade reduzida; 

Construir ou reformar locais de acesso ou trânsito nas escolas. 

12.24 ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA 

Objetivo: 
Fornecer água de qualidade para estudantes, professores e funcionários das 

unidades escolares. 

Ações: 

 

Oferecer água de qualidade a toda comunidade escolar; 

Tornar todas as escolas regularizadas com o fornecimento de água potável. 

12.25 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 

Objetivo: 
Efetuar o transporte dos profissionais da educação, coordenadores, supervisores 

e técnicos. 

Ações: 

 

Adquirir Veículos; 

Locar veículos para deslocamento de profissionais de magistério e técnicos 

educacionais para outras localidades em atividades pedagógicas e apoio 

pedagógico. 

12.26 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE LEITURA E SALA DE INFORMÁTICA 

Objetivo: Construir sala de leitura e sala de informática com espaços adequados. 

Ações: 

 

Melhor adequação do espaço físico; 

Melhoria na aprendizagem do aluno; 

Oferecer melhores condições para alunos, pais de alunos e professores 

Construção de salas; 

Criar laboratório de informática itinerante para atendimento às escolas do campo.  

12.27 ESPAÇO PARA LEITURA NA ESCOLA 
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Objetivo: Construção das salas de leitura e da direção. 

Ações: 

 

Oferecer melhores condições para alunos, pais de alunos e professores; 

Construção de salas. 

 

13 – Ações para Execução de Programas Prioritários da Área de Cultura 

 

13.01 CONSTRUÇÃO DE CINETEATRO 

Objetivo: 
Reforma do antigo armazém que pertenceu à Rede Ferroviária, onde hoje 

funciona a garagem da Prefeitura Municipal, visando torná-lo um Cineteatro. 

Ações: 

 

Reforma do prédio e compra de equipamentos para funcionamento do 

Cineteatro; 

Projeto cinema para todos. 

13.02 AÇÕES CULTURAIS 

Objetivo: Difundir arte, cultura, tradições e atrair o turismo para o município. 

Ações: 

 

Realizar festas cívicas, artísticas, manifestações culturais e eventos constantes 

do calendário turístico e cultural do Município; 

Projeto de formação musical através da compra de instrumentos musicais com o 

intuito de oferecer a crianças, jovens e adultos, aulas de música e canto (música 

popular, contemporânea e clássica); 

Contratação de profissionais da área de teatro e dança visando criar um grupo 

teatral e de dança (balé clássico, contemporânea) no município. 

Oficinas culturais e palco alternativo na festa de São Sebastião; 

Plano decenal de cultura; 

Implantação da semana da juventude; 

Ampliação e revitalização da biblioteca municipal; 

Atividades noturnas em diversas áreas culturais; 

Projeto Percussiclando durante o ano; 

Realizar documentário sobre Canhotinho – Buscando nossa história; 
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Capacitação e formação de recursos humanos para área cultural; 

Criação da orquestra sanfônica; 

Projeto de contação de história na rede municipal de ensino 

Projeto de artes plásticas; 

Projeto de artes cênicas e circenses. 

13.03 POLO ESTAÇÃO CULTURAL 

Objetivo: Incentivo ao artesanato e sua divulgação no município. 

Ações: 

 

Construção de um palco na estação para realização de atividades culturais 

diversas; 

Construção de uma cozinha para facilitar as atividades socioculturais 

desenvolvidas na estação onde hoje funciona a Secretaria Municipal de Cultura; 

Compra de fogão, geladeira, freezer, panelas, pratos e demais utensílios que 

compõem uma cozinha; 

Realização de feira de artesanato e comidas típicas. 

13.04 MISSA DO VAQUEIRO 

Objetivo: 
Promover um grande evento na cidade, onde atraia um grande público tanto do 

município, quanto das cidades vizinhas e até de outras cidades. 

Ações: 

 

Divulgação do evento através de mídia em jornais, rádios, emissoras de 

televisão, carros de som, cartazes, panfletos; 

Contratação de bandas; 

Estrutura da festa: palco, som, iluminação, segurança, alimentação, geradores. 

13.05 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA. 

Objetivo: 
Mobilização governamental e popular para adesão do município ao SNC, com 

todas as ações inerentes a realização desse projeto. 

Ações: 

 

Promover palestras, seminários, envolvendo a sociedade civil nas ações que 

resultam na criação do SNC e SMC; 

Viagens, pesquisas, atividades culturais. 
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18 – Ações para Execução de Programas Prioritários da Área de Gestão Ambiental. 

 

18.01 ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Objetivo: 
Aumentar a área verde na cidade e nos distritos, embelezar nosso Município. 

Tornar as ruas mais agradáveis. 

Ações: 

 

Levantamento da quantidade de mudas necessárias; 

Preparo dos locais para receber as mudas; 

Aquisição de espécies compatíveis com nosso clima; 

Sensibilização da comunidade; 

Plantio das mudas e condução das mudas; 

Materiais e equipamentos. 

18.02 ARVORES DE VALOR ECONÔMICO 

Objetivo: 

Incentivar o plantio do caju e de frutas para o consumo, melhorar a nutrição, bem 

como gerar receita com a venda de castanha, excedente de frutas in natura ou 

doces e arvores que possam ser usadas na propriedade como cerca viva ou na 

venda de madeira e subprodutos. Criar poupanças verdes que valorize a 

propriedade aumentando á área verde do Município com espécies úteis. 

Ações: 

 

Sensibilização dos agricultores; 

Levantamento das associações e famílias beneficiadas; 

Aquisição e distribuição das mudas; 

Orientação e acompanhamento técnico. 

18.03 CONSELHO DO MEIO AMBIENTE 

Objetivo: 
Concentrar esforços e propiciar meios de melhoria na funcionalidade do 

Conselho de Meio Ambiente. 

Ações: 

 

Criar o plano de Meio Ambiente de acordo com o Código Ambiental; 

Criar o Fundo Municipal de Meio Ambiente; 

 

19 – Ações para Execução de Programas Prioritários da Área de Ciência e tecnologia. 
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19.01 RECUPERANDO AÇUDES E BARRAGENS CONSTRUÍDOS. 

Objetivo: 
Coordenar e controlar todos os serviços e programas desta secretaria. Realizar 

conferências. 

Ações: 

 

Contratação de técnicos e capacitadores especialistas; 

Aquisição de materiais; 

Orientação e acompanhamento técnico municipal. 

 

20 – Ações para Execução de Programas Prioritários da Área de Agricultura. 

 

20.01 ARAÇÃO DE TERRA 

Objetivo: 

Arar e gradear as áreas disponíveis, proporcionar ao pequeno e médio agricultor 

o aumento das áreas cultivadas no Município e consequente aumento de 

produção e renda. Beneficiar os grãos garantindo maior qualidade. 

Ações: 

 

Aquisição de máquinas e implementos agrícolas; 

Manutenção constante dos equipamentos; 

Capacitação e reciclagem dos funcionários; 

Aumento anual da área plantada no município. 

20.02 PISCICULTURA 

Objetivo: 
Estimular a criação, o consumo e a comercialização de peixes. Utilizar os açudes 

e barragens do Município para a piscicultura. 

Ações: 

 

Aquisição de máquinas e implementos agrícolas; 

Manutenção constante dos equipamentos; 

Capacitação e reciclagem dos funcionários; 

Aumento anual da área plantada no município. 

20.03 MELHORAMENTO GENÉTICO DAS CULTIVARES 

Objetivo: 

Proporcionar aos agricultores o acesso a plantas mais produtivas, resistentes às 

doenças e adaptadas ao nosso clima com intuito de aumentar a produtividade 

das lavouras. 



 

 
 

ANEXO DE PRIORIDADES 
ANEXO I 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017 
 

  Página 25 de 28 

 

 

  

Ações: 

 

Sensibilização dos agricultores; 

Levantamento das associações e famílias beneficiadas; 

Aquisição e distribuição das sementes melhoradoras; 

Acompanhamento técnico nas propriedades. 

20.04 SANIDADE DOS REBANHOS 

Objetivo: 
Auxiliar os pecuaristas a vacinar corretamente seus rebanhos contra as principais 

doenças, dentro das exigências legais. 

Ações: 

 

Sensibilização dos agricultores; 

Levantamento e cadastramentos criadores; 

Aquisição e distribuição das vacinas; 

Acompanhamento da vacinação pelo profissional autorizado; 

Compra de material.   

20.05 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS 

Objetivo: 

Proporcionar aos pequenos e médios produtores a construção, recuperação ou 

aumentar a capacidade de armazenamento de água favorecendo diversas 

atividades como piscicultura e irrigação, aumentando a produção das culturas 

irrigadas, gerando receita e fixando o homem no campo. 

Ações: 

 

Levantamento das associações e famílias beneficiadas; 

Aquisição e ou aluguel de máquinas; 

Orientação e acompanhamento técnico; 

Construção dos açudes e barragens; 

Limpeza e recuperação dos açudes. 

20.06 SEMENTES E MUDAS 

Objetivo: 
Implantar a sementeira municipal e as hortas comunitárias na cede e nos distritos 

e mantê-las funcionando. 

Ações: 

 

Levantamento e aquisição de áreas apropriadas; 

Aquisição implementos e insumos; 

Orientação e acompanhamento técnico; 

Distribuição do que foi produzido. 
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20.07 RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE 

E MERCADO PUBLICO 

Objetivo: Reformar e modernizar as instalações do açougue e mercado público. 

Ações: 

 

Levantamento e aquisição de áreas apropriadas; 

Aquisição implementos e insumos; 

Orientação e acompanhamento técnico; 

Distribuição do que foi produzido. 

20.08 INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Objetivo: Promoção industrial. 

Ações: 

 

Estudo do impacto da área indicada para esta atividade; 

Aquisição de área; 

Orientação e acompanhamento técnico; 

Estruturação local; 

Sensibilização dos empresários através de propagandas; 

Oferecer cursos de empreendedorismo. 

20.09 CADASTRAMENTO DOS PRODUTORES RURAIS 

Objetivo: 
Promover o cadastramento dos produtores rurais do município, visando 

direcionar e priorizar as ações dos programas municipais. 

Ações: 

 

Fazer banco de dados contendo informações inerentes aos produtores rurais do 

município. 

 

23 – Ações para Execução de Programas Prioritários da Área de Comércio e Serviços 

 

23.01 TURISMO RURAL 

Objetivo: 

Promover o turismo rural na cidade, fazendo com que não só visitantes de outras 

cidades, mas também as populações do nosso município conheçam os atrativos 

que podem ser observados em nossa extensa zona rural. 
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Ações: 

 

Divulgação do programa, através de jornais, emissoras de televisão e rádio, 

carros de som, outdoors; 

Material publicitário: banners, cartazes, panfletos; 

Contratação de equipes profissionais para a prática de esportes como rapel, 

escalada, etc; 

Apoio a realização da trilha do guaxinim. 

23.02 PROMOÇÃO DO TURISMO 

Objetivo Apoiar todas as ações para o fortalecimento do turismo local. 

Ações 

Realizar diversos eventos no clube intermunicipal; 

Realização de eventos turísticos: Festa do padroeiro, festa de São Sebastião, 

carnaval, festas juninas, missa do vaqueiro, aniversário da cidade, show da 

virada do ano, festividades nos distritos e comunidades. 

 

27 – Ações para Execução de Programas Prioritários da Área de Desporto e Lazer 

 

27.01 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER 

Objetivo: Oferecer esporte e lazer a população. 

Ações: 

 

Desenvolver e incentivar o esporte e o lazer no município; 

Apoiar as atividades esportivas com compra de padrões para times, redes e 

bolas; 

Manutenção do estádio José Maria de Freitas e apoio a todas as quadras 

poliesportivas do município; 

Campeonato Municipal de Futebol; 

Copa da amizade de Futebol; 

Campeonato das associações de futsal; 

Patrocínio a equipes de futebol; 

Patrocínio a Associação Braga de Judô. 
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Felipe Porto de Barros Wanderley Lima  

Prefeito 


