ÓRGÃO ENVOLVIDO

Gabinete do Prefeito; Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças

JNiCATIVAS
Modernização e Racionalização da Administração Tributária e Financeira
Aquisição de equipamento de informática
Aquisição de equipamento / material permanente
Capacitação de servidor na área tributária
Gerenciamonto, Capacitação o Aperfeiçoamento do Recursos Humanos
Atualização do sistema de recursos humanos
Modernização dos serviços de atendimento ao público
Implantação e Ampliação de rode de Computador
Reequipamento de unidade administrativa

Modernização da Gestão Pública e Fortalecimento da Gestão Orçamentária o de Planejamento
Elaboração de estudo na área de gestão pública municipal
Capacitação de servidor visando o aperfeiçoamento técnico na área de planejamento
Elaboração de estudo e projetos voltados para a modernização do orçamento público
Realização de eventos para divulgação e consolidação de informações de planejamento
Elaboração de documento técnico voltado à gestão de planejamento (LDO, PPA e LOA)
Aquisição de equipamento / material permanente
Apoio a cursos e eventos
Implementação do Sistema de Controle Interno

Gerenciamento dos Serviços Contábeis

Adequação e Modernização das ações Fiscalizadoras e Arrecadadoras
Campanha educativa incentivando a participação indireta do contribuinte
Adequação do quadro de pessoal
Realização de concurso público para adequação do quadro de pessoal
Estruturação Administrativa e do Gabinete do Prefeito
Aquisição de veiculo
Aquisição de equipamento/ material permanente
Aquisição de equipamentos de informática
Recuperação, reforma e ampliação do prédio da prefeitura

ÓRGÃO ENVOLVIDO

Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento econômico e Meio ambiente

INICIATIVAS
Gesto dos sefviços da secretaria de desonvolviirionlo econômico
Apoio e fortalecimento de associações Urbana
implementar Cooperativas de Residuos sólidos
Desenvolvimento da Agroindustria
Apoio e fortalecimento das atividades desenvolvidas pelo terceiro setor
Recuperação e novos acesso de estradas vincinais

IÓRGÃO ENVOLVIDO

Secretaria Municipal do Agricultura. Desenvolvimento econômico e Meio ambiente

INICIATIVAS

Gestão dos serviços da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
Desenvolvimento da Agricultura Familiar
Promoção da Produção Animal
Promoção da Produção da Fruticultura (CACAU)

ÓRGÃO ENVOLVIDO

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria de Administração,
Planejamento e Finanças; Secretaria de lnfraestruturaSJçgs Públicos e Desenvolvimento Urbano.

INICIATIVAS
Desenvolvimento da Educação Infantil
Construção de Creche no Distrito Cajueiro
Construção de Creche no Distrito de Salomóa
Aquisição de equipamento / material permanente
Recuperação, reforma e ampliação de unidade escolar
Aquisição de equipamento de informática
Distribuição de material didático
Desapropriação de área para construção de escola
Construção de parque de recreação em creches
Informatização de unidade
Aquisição de merenda escolar
Capacitação de profissionais de docência o de suporte pedagógico

Desenvolvimento da Educação Fundamental
Gestão das ações do ensino fundamental
Construção de Escola Modelo na sede
Caminho da Escola
Recuperação, reforma e manutenção de unidade escolar
Ampliação de unidade escolar com construção de sala de aula
Aquisição de equipamento / material permanente
Aquisição de veículo para o transporte dos profissionais da educação e do suporte pedagógico
Implantação de salas Multifuncionais
Aquisição de material didático e esportivo para atendimento ao alunado
Desapropriação de área para construção de escola
Implantação de Centro de atendimento Multifuncionais
Implantação da Praça de Ciências
Gestão das Ações do PNATE
Gestão das Ações do Salário Educação OSE
Atendimento ao Programa PNAE
Construção de unidade escolar Distrito da Salomea
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar
-\
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ÓRGÃO ENVOLVIDO

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer: Secretaria de Administração,
Planejamento e Finanças; Secretaria de lnfraestrutura Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano.

INICIATIVAS
Implantação e Funcionamento de Biblioteca Escolar
Aquisição de livros e periódicos
Implantação de biblioteca em escolas do Ensino Infantil o Fundamental

Apoio ao Programa Educação de Jovens e Adultos
Desenvolvimento das ações do programa EJA (programa)
Apoio a curso de capacitação e treinamento para os profissionais do programa

Implementação das Ações Educacionais
Apoio a cursos e eventos para atualização pedagógica

ÓRGÃO ENVOLVIDO
-

-

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria de Administração,
Planejamento e Finanças; Secretaria de lnfraestrutura Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano.

INICIATIVAS
Promoção do Esporte o Lazer
Gestão das ações desportivas e de lazer
Construção de ginásio de esportes
Construção de quadra poliesportiva
Construção de outros espaços desportivos
ocuperaço, reforma e ampliação de espaços desportivos
Apoio e incentivo ao esporte amador com a distribuição de material desportivo
Ampliação e reforma de campos de futebol, ginásio e quadra poliesportiva no Distrito de Vila Santa Isabel
Apoio a c'ventos desportivos e de lazer
Ampliação e reforma de campos de futebol, ginásio e quadra poliesportiva no Distrito de Cajueiro
Ampliação e reforma ao campos de futebol, ginásio e quadra poliesportiva no Distrito de Salomea
Construção de Quadro coberta
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ÕRGÃO ENVOLVIDO

Sec. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Gabinete do Prefeito; Sec. de Adm., Planejamento e Finanças
INICIATIVAS

Apoio ao Desenvolvimento Cultural
Gestão das ações culturais
Promoção de festa tradicional e evento cultural
Desenvolvimento de atividade cultural o sóciocducativa
Recuperação, reforma e ampliação de espaço cultural
Construção e Manutenção do Centro de Artesanato
Instalação e recuperação do sistema e antena repetidora de TV
Implantação e manutenção da escola de música
Dinamização da Biblioteca
Atualização do acervo cultural
Aquisição de equipamento de informática
Capacitação de mão-de-obra para biblioteca
Recuperação, reforma e ampliação de biblioteca
Campanha educativa para difusão do livro e da leitura
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ÓRGÃO ENVOLVIDO

Secretaria Municipal do Saúde-

INICIATIVAS
Assistência Farmacêutica
Assistência a paciente com medicamento
Vigilância Sanitária
Moniioramanto e inspeção sanitária
Capacitação de pessoa para o serviço de agente comunitário de saúde
Atenção à Saúde do Idoso
Apoio ii saúde do idoso
Vigilância Epidomiológica o Controle de Doenças

k

Melhoria habitacional para erradicação da doença de chagas
Ações de prevenção e controle da dengue

Atenção à Saúde do Portador de Deficiência
Desenvolvimento de ações de apoio e proteção ao portador de deficiência
Assistência às Ações Preventivas e Familiares
Ampliação do programa saúde da familia
Assistência à gestante
Implementação do programa de educação sexual
Implementação do programa de planejamento familiar (pessoa)
Desenvolvimento das ações do programa de câncer uterino
Desenvolvimento das ações do programa de diabetes
Desenvolvimento das ações do programa de hipertensão
Ampliação do programa de imunização e cobertura vacinal
Ampliação do programa de saúde mental
Desenvolvimento das ações do programa de hansoníase e tuberculose
Saúde Bucal
Desenvolvimento das ações de apoio e proteção à saúde bucal
Agentes Comunitários de Saúde
Desenvolvimento das ações de apoio e proteção à saúde através dos serviços de Agentes Comunitários
Capacitação de pessoa para o serviço de agente comunitário de saúde
Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente
Desenvolvimento de ações de apoio à saúde da criança e do adolescente
Atenção básica à criança
Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional
Desenvolvimento das Ações do Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional
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ÕRGÃO ENVOLVIDO

Secretaria Municipal de Saúde

INICIATIVAS
Implamontação das Ações de Atonçao Básica o Média Complexidade
Desonvolvimonto de ações em atenção básica de saúde
Desenvolvimento de ações de média complexidade
Desenvolvimento das ações de atendimento emertiencial
Implantação das ações de avaliação e auditora
Apoio ao atendimento loboratorial
Implementação de projeto em saúde
Reforma e ampliação física de unidade de saúde no Distrito de Salomea
Aparelhamento do Centro Cirúrgico no Hospital Arlete Maron de Magalhães
Construção de unidade de saúde
Reforma e ampliação física de unidade de saúde no Distrito de Vila Santa Isabel
Aquisição de equipamento / material permanente
Informatização das unidades
Aquisição de veículo para atividade de saúde
Aquisição de unidade móvel para atendimento em área rural
Reforma o ampliação física de unidade de saúde no Distrito de Cajueiro
Construção de Polos de Academia de Saúde
Programa do Atenção domiciliar
Construção/Reforma do Caps
Construção de Policlinicas
Reforma do Hospital Arlete Maron de Magalhães
Ampliação/Implantação do Laborátorio no Hospital Arlete Maron de Magalhães
Aquisiçãode veículos e unidade móvel de saúde para atenção básica
Aquisiçãode veículos e unidade móvel de saúde para Média e Alta Complexidade
Construção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO
Aparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO
Construção do Centro de Reabilitação e Convivência
Implantação de Laboratório de Prótese Dentária
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ÕRGÃO ENVOLVIDO

Secretaria Municipal de Assistencia Social

INICIATIVAS
Atenção a Criança e Adolescente
Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Atendimento a crianças e adolescentes em situação do risco social
Atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência, exploração e abuso sexual
Implantação de atividades recreativas e culturais
Aparelhamento de unidade de atendimento à criança e ao adolescente
implementação das ações de apoio a Conselho Tutelar e de direitos e proteção (conselho)
Apoio ao funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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ÓRGÃO ENVOLVIDO

Secretaria Municipal do Saúde: Secretaria Municipal de Adm, Governo e Serviços Público; Secretaria Municipal do nuanças
Soaria Municipal de Infra-Estrutura, Secretaria de Meio Ambiente; Secretaria do Interior

INICIATIVAS
Saneamento Bãsicq Abastecimento
Coordenação das ações de saneamento básico voltadas ao abistecimento de água
Elaboração de estudo e projeto para ampliação do abastecimento
Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário
Coordenação das ações de saneamento básico voltadas ao esgotamento sanitário
Elaboração de estudo e projeto para ampliação do sistema de esgotamento sanitário
Construção de módulo sanitário domiciliar
Ampliação da rede de esgotamento sanitário
Ligação de esgoto domiciliar (família)
Construção de rede de esgoto

Saneamento Básico - Limpeza Pública
Coordenação das ações da limpeza pública
Construção de aterro sanitário

ÓRGÃO ENVOLVIDO

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

1NJCLATIVAS
Expansão, Melhoria e Conservação do Vias Públicas
Desenvolvimento de ações do planejamento, execução o melhoria de vias públicas
Construção e recuperação de Cais e Encostas
Conservação de estrada vincinal
Construção e recuperação do Cais e Encostas no distrito de Salomea
Construção de ponte
Sinalização vertical e horizontal
Pavimentação de vias a paralelepípedo com colocação de meio-fio (m2)
Aquisição de máquina / equipamento / material permanente
Recuperação e conservação de vias públicas (m2)

Expansão, Melhoria e Conservação Física de Predios Públicos
Construção de centro administrativo
Construção de almoxarifado
Reestruturação, ampliação, recuperação e conservação de imóvel
Aquisição de imóvel por desapropriação para construção e ampliação de imóvel

Expansão, Melhoria e Conservação Física de Cemitérios
Ampliação, recuperação e conservação de cemitérios
Estrutura Urbana
Desenvolvimento de estudos e projetos engenharia para urbanização
Expansão, Melhoria e Conservação de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas
Recuperação e conservação de praças, jardins, ruas e avenidas
Construção de praças, jardins, ruas e avenidas
Aquisição de imóvel e benfeitorias por desapropriação para construção praças, jardins, ruas e avenidas
Aquisição de máquina 1 equipamento 1 material permanente

ÓRGÃO ENVOLVIDO

SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

INICIATIVAS
Estação de Tratamento de Esgoto na Sede do Municipio
Implantação de Esgotamento Sanitário o Pluviais
Implantação de Esgotamento Sanitário e Pluviais no Distrito de Vila Isabel
Implantação do Esgotamento Sanitário e Pluviais no Distrito de Cajueiro
Implantação de Esgotamento Sanitário e Pluviais no Distrito de Salomea
Construção/ampliação e reforma de Edificações da Administração - SAAE
Construção de Unidades Cap. de elevação, Tratamento e reserva de água - SAAE
Construção de Unidades Cap. do elevação, Tratamento e reserva de água Distrito de Cajueiro- SAAE
Construção de Unidades Cap. De Elevação, Tratamento e Reserva de água Distrito de Vila Santa Isabel -SAAE
Construção de Unidades Cap. De Elevação, Tratamento e Reserva de água Distrito de Salomea - SAAE

