LEI PLANO PLURIANUAL
PPA - 2014 -2017

LEI Nº 485, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013

Dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA do
Município Milagres para o quadriênio
2014 - 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual - PPA do Município de Milagres, para o quadriênio
2014-2017, estabelecendo de forma regionalizada, conforme o disposto no art. 165, I, §1º da
Constituição Federal de 1988, diretrizes, objetivos e metas com a finalidade de viabilizar a
implementação e a gestão das políticas públicas, convergir a ação governamental, orientar a
definição de prioridades e ampliar as condições para o desenvolvimento sustentável.
Art. 2º - O PPA 2014-2017 tem como princípios norteadores:
I - a inclusão social;
II - a participação social;
III - a sustentabilidade ambiental;
IV - a afirmação dos direitos do cidadão;
V - o desenvolvimento com equidade;
VI - a gestão transparente e democrática;
VII - a excelência na gestão.
Art. 3º - O Plano Plurianual 2014-2017, alicerçado no fortalecimento da função de planejamento
governamental, pelo maior diálogo com a dimensão estratégica e estruturação na dimensão
tática, está organizado em Eixos Estruturantes e respectivas áreas temáticas, em que as
políticas públicas estão expressas por meio de Programa, composto por Ementa, Indicadores,
Recursos do Programa e Compromissos.
§1º - A Ementa, formulada a partir das diretrizes estratégicas, expressa o resultado ou impacto
pretendido pela ação de governo.
§2º - Os Indicadores são instrumentos que permitem identificar e aferir a efetividade do
Programa, auxiliando o seu monitoramento e avaliação.
§3º - Os Recursos do Programa indicam uma estimativa para a consecução dos Compromissos.

§4º - Os Compromissos refletem o que deve ser feito e as situações a serem alteradas pela
implementação de um conjunto de Entregas ou Iniciativas, sob a responsabilidade de um órgão
setorial, e tem como atributos:
I - Meta: uma medida do alcance do Compromisso, podendo ser de natureza quantitativa ou
qualitativa;
II - Entrega ou Iniciativa: declara as iniciativas a serem empreendidas para a entrega de bens e
serviços à Sociedade, resultantes da coordenação de ações orçamentárias e outras ações
institucionais e normativas, bem como da pactuação entre entes federados e Sociedade
§5º - Os valores financeiros, os enunciados e as metas dos Compromissos, as declarações das
Entregas ou Iniciativas e as demais informações estabelecidas neste Plano são orientadores,
não se constituindo em limites à programação das despesas.
Art. 4° - Integra o Plano Plurianual o seu Anexo único, contendo o detalhamento dos Programas
de Governo, por Eixo Estruturante e Área Temática, os Quadros Demonstrativos Financeiros e
Informações Complementares.
Art. 5º - Os Programas do PPA serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis
orçamentárias anuais e nos créditos adicionais que as modifiquem.
Art. 6º - O investimento plurianual, para o período 2014- 2017, está contemplado por meio das
Entregas ou Iniciativas e respectivas ações orçamentárias vinculadas e compõe o montante dos
Recursos do Programa.
Parágrafo único - A Lei Orçamentária Anual detalhará o valor dos Programas para o exercício de
sua vigência.
Art. 7º - A criação de ações no orçamento será orientada:
I - para o alcance das metas dos Compromissos;
II - pela viabilização da execução das Entregas ou Iniciativas.
Art. 8º - Caberá ao Poder Executivo definir normas, diretrizes e orientações técnicas
complementares para a gestão do PPA.
Parágrafo único - O ciclo de gestão das políticas públicas deve ser otimizado, mediante o
aperfeiçoamento e a simplificação de processos para ampliar a capacidade de consecução dos
objetivos e metas declarados.
Art. 9º - O Poder Executivo promoverá a participação da Sociedade no processo de
monitoramento e avaliação dos Programas do Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017.

Art. 10 - A inclusão, exclusão ou alteração de Programas constantes desta Lei serão propostas
pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão, sempre que necessário.
§1º - Após publicação da respectiva Lei, o Poder Executivo atualizará, na internet, as alterações
ocorridas nos Programas constantes do Plano Plurianual em função do Projeto de Lei de revisão.
§2º - Na hipótese de revisão do Plano Plurianual como etapa preliminar à elaboração do Projeto
de Lei Orçamentária, os anexos deste constarão com demonstrativos das alterações resultantes
daquela revisão.
Art. 11 - Fica o Poder Executivo obrigado a encaminhar ao Poder Legislativo, como anexo do
relatório de prestação de contas anual, relatórios de avaliação parcial da execução do Plano
Plurianual, com o objetivo de apresentar os resultados alcançados, comparando-os com a
proposta inicial, com destaque para os valores, metas atingidas, produtos, além de divulgá-los na
internet, em formato e linguagem acessíveis à sociedade. Dde setembro de 2013
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MILAGRES, 30 de setembro de 2013.

Raimundo de Souza Silva
Prefeito Municipal

APRESENTAÇÃO
O Estado, como agente normativo e regulador das atividades realizadas em seu território,
institucionaliza um importante instrumento, que é o planejamento, balizador das ações de
Governo que tem como objetivo promover mudanças no ambiente socioeconômico e urbano do
Estado da Bahia, almejadas e pactuadas junto ao povo baiano.
Essas ações apontam na direção da consolidação de um novo modelo de desenvolvimento para
a Bahia, includente e redistributivo, que promova o crescimento econômico associado à melhoria
das condições de vida de amplas parcelas da sua população.
Sublinhamos que o Plano Plurianual – PPA – representa uma importante peça do sistema de
planejamento governamental definido pela Carta Magna, estabelecendo de forma regionalizada,
as diretrizes, os objetivos e as metas para os dispêndios de investimentos e as ações pertinentes
aos programas de duração continuada. Assim, o Plano Plurianual se constitui em um instrumento
intermediário entre o Planejamento Estratégico, de longo prazo, e os Orçamentos anuais.
A partir desta premissa, aprimorou-se a metodologia utilizada no processo de elaboração do
Plano Plurianual, com base num entendimento da ação de planejamento, enquanto extensão de
um processo de decisão política, em que o Governo tem na sociedade organizada uma parceira
fundamental na definição das políticas públicas. Estas se traduzem numa pactuação de
compromissos entre o Poder Público e os diversos atores sociais, conferindo legitimidade e
transparência às ações de Governo.
O fato do PPA ser uma exigência constitucional nos impõe esforços para a construção de
políticas públicas que convirjam na direção do cumprimento dos princípios de igualdade, justiça e
democracia consagrados em nossa Constituição.
Em alinhamento às novas diretrizes e metodologias de planejamento postas em prática pelo
Governo Federal, deixamos de considerar os programas como soluções de problemas, para
trabalharmos a construção de uma agenda propositiva, que tem como norte temas estratégicos
de diferentes naturezas – sociais, culturais, econômicas, logísticas, de infraestrutura, urbanas e
territoriais. Estes contêm as grandes tendências de transformação da sociedade e as ansiedades
e esperanças de seu povo, construindo um processo civilizatório baseado em valores de
solidariedade, democracia e afirmação dos direitos sociais e garantias cidadãs.

O PPA PARTICIPATIVO
O Governo Municipal realizou o Plano Plurianual Participativo (PPA-P), processo de escuta
social que tem o objetivo de coletar subsídios para a construção do Plano Plurianual 2014 2017. As secretarias de Planejamento, Administração, Educação e Saúde foram às responsáveis
pela articulação do PPA-P, que contou com a colaboração e o envolvimento de todas as demais
secretarias.
Em relação ao processo de construção do PPA, foram introduzidas a criação dos Grupos de
Trabalho, compostos por membros da sociedade civil e por integrantes de instituições
governamentais. A medida permitiu o compartilhamento da construção do PPA-P com
representantes da sociedade, que se engajaram na mobilização dos participantes e atuaram
como multiplicadores da escuta social, viabilizando a realização das plenárias. Essa medida
contribuiu positivamente para o amadurecimento do processo e um maior engajamento social.
Como primeiro passo da realização do PPA-P, aconteceu em uma reunião interna, para a
sensibilização e definição dos representantes do GT (Grupo de Trabalho), em seguida foram
marcadas as plenárias que ocorreram nas regiões que puderam contar com o maior número
possível de moradores locais e de representantes da sociedade civil organizada
No período de 01 a 04 Agosto de 2013 foram realizadas 06 plenárias no distritos de Tartaruga,
povoado de Gameleira, Queixo quebrado, Lagoa Duas Irmãs, Ponto e Sede.
A metodologia aplicada nas escutas foi de explanação sobre o que é PPA–P, qual a contribuição
que a sociedade pode trazer para o processo de elaboração e fomentando o controle social,
foram trabalhados, os eixos estruturantes em suas formas transversais deixando claro que
aquele espaço era deles, onde todas as contribuições poderiam ser colocadas dentro dos temas
tratados, Desse processo foram catalogadas pelo menos 40 prioridades por plenária, devendo
cada eixo escolher suas prioridades, para em seguida compartilhar com um grande grupo tendo
este em conjunto teria que decidir entre as 04 prioridades a mais importante de todas.
Entretanto a cada escuta, verificou-se a necessidade de aprimorar a escuta social, desta forma
foram promovidas mudanças metodológicas que estimularam a discussão coletiva, a reflexão e a

síntese acerca da natureza das propostas, considerando como cenário o contexto de cada
localidade, o número de participante e realidade regional. A adoção dessa nova metodologia
permitiu a elevação da qualidade e a redução do número de proposições apresentadas, que se
tornaram mais aderentes às especificidades do PPA.
Nas plenárias, a primeira etapa da escuta social envolveu uma atividade de sensibilização sobre
a importância da tomada de decisões de forma coletiva. Em conversa foram estabelecidas 03
regras de ouro: 1º todos poderiam se expressar, porém teriam que respeitar a idéia do outro, 2º
Os presentes iriam representar a maiorias, fazendo um esforço em pensar e proposições que
atendesse a maioria e não aos seus interesses individuais e a 3º que aquele espaço era para
discutir idéias e não para falar de política, dessa forma cada pessoa ali presente, foi estimulado a
refletir sobre as decisões individuais, orientadas por caráter competitivo, e sobre as opções em
grupo voltadas para os ganhos coletivos. Em seguida, ocorreu uma reflexão sobre os aspectos
positivos e negativos, por núcleo temático, quando foram apontadas as potencialidades e
oportunidades por um lado, e os estrangulamentos e ameaças pelo outro.
A partir das reflexões sobre a necessidade de se discutir e propor, sob uma perspectiva coletiva
e mais voltada para o conjunto – e considerando a discussão sobre os aspectos positivos e
negativos, os participantes das salas temáticas foram divididos em grupos, de acordo com o
núcleo temático. Teve início, então, a discussão e a apresentação coletiva de propostas, com o
auxílio das mediadoras, que facilitou o trabalho em sala, foi realizada uma sistematização
preliminar das propostas, como a fusão de proposições com conteúdo semelhante ou a análise
daquelas que continham conteúdos conflitantes.
Depois de concluída a etapa de apresentação das propostas pelos grupos, as informações foram
compiladas para que pudesse fazer parte integrante do PPA –P.
Entre os critérios observados está a objetividade da proposta, sendo verificadas aquelas que
envolvem proposição de intervenção para o governo e/ou tenham objetivos claros ou
mensuráveis, o que facilita a análise pelas secretarias.
Como necessidade preliminar, foram consideradas as propostas que envolvam medidas que
estejam contempladas no conjunto de atribuições previstas para o Plano Plurianual. No caso de
propostas cujo conteúdo está contemplado em outra proposta, fez-se a opção pela validação de

apenas uma delas, racionalizando o processo ao evitar que as secretarias trabalhem com muitas
propostas com o mesmo conteúdo.
Também foi realizada a semana do planejamento Interno, tendo sido realizada reuniões com as
secretarias com o objetivo de apresentar as demandas e alinhas as propostas à realidade do
Município, tendo sido compatibilização das proposições validadas entre sociedade e governo.
Esse exercício permitiu às secretarias visualizar as proposições da sociedade já nos programas
elaborados nas mesas temáticas, facilitando o processo de avaliação e seleção, quando
considerado cabível.
Essa participação mais ampla converge com o propósito do Município de fortalecer a parceria
com a sociedade, o que constitui uma tendência na gestão das sociedades democráticas
modernas, favorecendo a implementação do controle social e o exercício da cidadania.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL-PPA-2014-2017

VISÃO DE FUTURO
Ser reconhecida como Cidade Modelo do Vale do Jiquiriçá;
Ascender ao reconhecimento de Cidade Modelo a ser seguido, por todos os Municípios 0,8, no que tange a Administração
eficiente, eficaz e efetiva , sendo modelo de administração e aplicabilidade de seus recursos escassos.

VALORES
Soberania;
Sustentabilidade;
Participação Social;
Excelência na Gestão; e
Respeito as Diversidades.

MACRODESAFIOS
Reduzir a desigualdade regional Municipal entre a Zona Urbana e a Zona Rural;
Propiciar a transformação produtiva ambiental sustentável, com geração de emprego e renda;
Prosseguir na redução da desigualdade Social;
Proporcionar acesso de qualidade nos serviços essências, com a escassez de recurso Municipal;
Permanecer na linha decrescimento estrutural sem endividamento Municipal, fazendo escolhas certas na aplicabilidade dos
recursos municipais;

Material Produzido pela Gestplam- Com Base do Planejamento da União e do Estado da Bahia

EIXO ESTRUTURANTE I
AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS
PÚBLICAS

EIXO ESTRUTURANTE I
AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS
PÚBLICAS
Um dos postulados fundamentais da democracia, em harmonia com a soberania popular e
regras claras estabelecendo limites aos poderes do governo, bem assim o resguardo e a
promoção dos direitos fundamentais, é o dever de prestar contas que se incumbe aos
governantes, responsabilizando-os pelos atos ou omissão no exercício do poder.
Consectário do regime democrático do governo é o controle da administração pública pelo Poder
Legislativo, que, na democracia representativa, se coloca como fonte real do poder, uma vez que
os seus membros são eleitos como representantes do povo e em nome deles o exercem,
enquanto a controladoria Interna, tem como função também fomentar controle das contas
públicas, por meio de diversos instrumentos legais.
Embora o controle Externo e Controle Interno estejam em Poderes distintos, seus objetivos
convergem visto que ambos tem como função basilar o controle da aplicabilidade dos recursos
e o cumprimento dos mandamentos legais.
Assentada nesse postulado, a Constituição, na organização dos poderes, estabelece um
conjunto de regras e mecanismos de controles institucionais, por meio dos quais se busca tornar
efetivo o dever de prestar contas ou a responsabilização política dos governantes
No sistema constitucional brasileiro, orientado pelo principio da separação dos poderes, há uma
simbiose entre a ação legislativa e contas públicas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2014-2017
Poder
Eixo Estruturante
Área Temática
Programa

Legislativo
Ação Legislativa e controle das contas Públicas
Ação Legislativa
Fortalecimento da Ação Legislativa

Ementa:
Modernizar o Poder Legislativo

Recurso do Programa

R$

4.434.846,00

compromisso
Assegurar a Eficácia, Eficiência e Efetividade da Gestão Pública.

Orgão Responsável

Câmara Municipal de Milagres

Regionalização
Povoado Lagoa Duas Irmãs; Povoado do Ponto; Povoado da Gameleira; Povoado do Queixo Quebrado; Distrito
de Tartaruga; e Sede

Entrega/Iniciativa
Garantir as condições técnicas administrativas da Câmara Municipal;
Adequar a estrutura física para atender às necessidades de readequar a estrutura física do plenário da Câmara;
Adquirir e manter atualizados os sistemas e equipamentos de informática da Câmara Municipal;
Garantir a mobilidade de servidores e vereadores com a segurança e conforto devidos, durante o exercício de
suas funções;
Gerenciar os gastos com folha de pagamento e das obrigações dela decorrentes, assegurando ao servidor
informações de sua vida profissional;
Gerenciar as ações administrativas do Poder Legislativo Municipal, assegurando eficácia, eficiência e
efetividades nos gastos públicos.

Indicador

Unidade de
Medida

Referência
Data
Índice

Eficiência na Administração Pública

Percentual

31/08/2013
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80%

Índice
Esperado PPA

100%

EIXO ESTRUTURANTE II
INCLUSÃO SOCIAL E AFIRMAÇÃO DE DIREITOS

EIXO ESTRUTURANTE II
INCLUSÃO SOCIAL E AFIRMAÇÃO DE DIREITOS
Embora a Constituição Brasileira de 1988 garanta que todos são iguais perante a lei sem
distinção de qualquer natureza, a discriminação, o preconceito e a extrema desigualdade social
persistem no país e na Bahia.
Para enfrentar esse quadro, as políticas de combate à pobreza e de inclusão social têm sido
priorizadas. Trata-se de garantir a satisfação de necessidades básicas, qualidade de vida e
desenvolvimento humano para os indivíduos e grupos sociais que se encontram em
desvantagem de oportunidades e direitos. Trata-se de assegurar o acesso universal a serviços
públicos de qualidade, mas de entender também que as políticas sociais precisam ser orientadas
segundo o princípio do tratamento equitativo e que a equidade, por seu turno, depende muitas
vezes de ações afirmativas.
A universalidade só será um fato na medida em que o poder público fizer mais para quem mais
precisa.
O Eixo I do PPA 2014-2017, Inclusão social e Afirmação de Direitos, relaciona os enfoques
estratégicos, programas e compromissos que buscam incluir socialmente a população menos
favorecida, reduzir as desigualdades, combater todas as formas de preconceito e respeitar as
diferenças e diversidades de condições e opções que existem na sociedade de Milagres.
O Eixo é formado pelos seguintes temas: Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, Segurança
Pública, Esporte e Lazer, Trabalho e Renda, Cidadania e Direitos Humanos e Gênero, Raça e
Etnia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2014-2017
Poder
Eixo Estruturante
Área Temática
Programa

Executivo
Inclusão Social e Afirmação de Direitos
Cultura, Esporte e Lazer
Por Amor à Milagres

Ementa:
Consolidar e aprofundar o desenvolvimento da cultura, esporte e lazer no Município, contemplando sua diversidade
de expressões manifestadas.

Recurso do Programa

R$

2.346.185,00

compromisso
Preservar a memória e história dos movimentos sociais, da crença e da cultura popular Local. Fortalecer as práticas
esportivas na rede de escolas municipais, começando pela iniciação esportiva, passando pela disseminação do
esporte de larga escala e em diferentes modalidades, até a descoberta de talentos para o esporte competitivo.
Valorizar o futebol de campo espaço de convivência coletiva. Promover a abertura de escolas públicas nos fins de
semana realizando atividades como torneios esportivos, capoeira, dança de salão, oficinas culturais, videoteca e
palestras de interesse da comunidade. Preservar e potencializar as manifestações culturais como a Festa dos
Vaqueiros, no mês de abril e o Jegue Trio dentro dos festejos juninos, que marcam positivamente o calendário
festivo do nosso município.

Orgão Responsável

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

Meta

Desenvolver a prática de cultura, esporte e lazer no município.

Regionalização
Povoado Lagoa duas Irmãs; Povoado do Ponto; Povoado da Gameleira; Povoado do Queixo Quebrado; Distrito de
Tartaruga; Sede

Entrega/Iniciativa
Implantar o "Projeto Feliz Cidade" nas praças municipais, promovendo oficinas e aulas das diferentes manifestações
culturais e esportivas;
Construir mais pistas para caminhadas;
Resgatar os torneios de futebol;
Implantar o Projeto "Bem Viver".

Indicador
Ações Esportivas Desenvolvidas

Unidade de
Medida
unid
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Referência
Data
Índice

Índice
Esperado
PPA
5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2014-2017
Poder
Eixo Estruturante
Área Temática
Programa

Executivo
Inclusão Social e Afirmação de Direitos
Educação
Por Amor à Milagres

Ementa:
Consolidar o Sistema Educacional por meio da implementação de políticas públicas visando o desenvolvimento
científico, tecnlógico e cultural; Elevar o padrão de eficiência e efetividade da educação Municipal, por meio de
soluções integradas e otimizadas de gestão e de tecnologia da informação, contribuindo para a excelência na
prestação de serviços à sociedade e para o alcance pleno das políticas públicas educacionais.

Recurso do Programa

R$

41.454.024,72

compromisso
Eliminar o déficit de vagas na educação para crianças até 8 anos, atendendo plenamente a atual demanda;
Estabelecer padrão de qualidade na rede Municipal de educação; Manter oferta de vagas na rede Municipal de
ensino, com critérios de acesso democrático e transparente; Aperfeiçoar a rede de ensino fundamental do
município; Aprimorar o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos; Aprimorar o transporte escolar para alunos
da rede Municipal; Promover o conhecimento cientifico, humanistico, artistico, tecnológico e o desenvolvimento de
valores éticos; considerar a informática e as novas linguagens de comunicação na formação dos alunos e formação
dos profissionais da educação; Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas de temáticas como
segurança, meio ambiente, saúde, trânsito e outras; Enfrentar fatores de evasão escolar, especialmente entre
jovens e adultos; Adotar os princípios da Educação Inclusiva, Democrática e Solidária em todos os níveis e
modalidades de ensino; Aprimorar a formação permanente dos educadores.

Meta

Inclusão Educacional com vista a quebra de paradigmas.

Regionalização
Povoado Lagoa Duas Irmãs; Povoado do Ponto; Povoado da Gameleira; Povoado do Queixo Quebrado; Distrito de
Tartaruga; Sede

Entrega/Iniciativa
Construção de centros integrados de Educação e Lazer;
Efetivar a adesão ao PDE- Plano de Desenvolvimento da Educação do Governo Federal;
Reestruturar a proposta pedagógica voltada ao atendimento de jovens e adultos ;
Reorganizar as orientações para construção do Plano Político Pedagógico;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2014-2017
Ampliar/criar laboratórios de informática e ciências exatas, bibliotecas interativas, ateliê de artes e info rede nas
escolas;
Elaborar e implementar plano de manutenção para os equipamentos da rede de educação;
Implantar Programa de Educação para o Mundo do Trabalho.
Referência

Indicador

Unidade
Medida

de

Data

Índice

Índice de analfabetismo de pessoas com 15 ou mais anos

%

2010

5,3

Taxa de escolarização líquida do ensino fundamental

%

2010

95,90%
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Índice
Esperado
PPA
2,00%

100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2014-2017
Poder
Eixo Estruturante
Área Temática
Programa

Executivo
Inclusão Social e Afirmação de Direitos
Saúde
Por Amor à Milagres

Ementa:
Promover o cuidado integral ao ser humano no curso da vida, considerando a implantação de serviços que atendam
às necessidades das políticas em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Recurso do Programa

R$

16.977.242,98

compromisso
Garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando uma postura de
atenção e cuidado que responda efetivamente à expectativa da população; Atender à demanda gerada no
município, dentro do princípio da universalidade , com atenção integral à saúde, de forma humanizada e com
equidade; Ampliar as ações de promoção e proteção da saúde e de prevenção de doenças e agravos no âmbito do
Sistema Único de Saúde- SUS- Municipal; Aderir e avançar nas Políticas do Sistema Único de Saúde- SUS,
ofertada pelo Governo Federal.
Secretaria de Saúde
Orgão Responsável

Meta

Melhoria no atendimento da saúde.

Regionalização
Povoado Lagoa Duas Irmãs; Povoado do Ponto; Povoado da Gameleira; Povoado do Queixo Quebrado; Distrito de
Tartaruga; Sede

Entrega/Iniciativa
Implantação da Política de Promoção da Saúde;
Implementação da Política de Atenção Básica com ênfase na promoção da saúde e integração das práticas de
vigilância em saúde no Município;
Implantação da Política Municipal de Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica;
Introdução e Monitoramento dos programas do Ministério da Saúde: PSF- Programa Saúde da Família, PADPrograma de Atendimento comiciliar, PID- Programa de Internação comiciliar, MED-CASA - Medicamento em Casa,
SAMU - Serviço Móvel de Urgência e Emergência, Hiperdia, Saúde do Idoso, Saúde da Mulher, Saúde da Criança,
Mediação e Saúde Mental, Imunização e outros;
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Reestruturação dos serviços de pronto-atendimento;
Manutenção de serviços 24 horas compatíveis com as necessidades da população;
Ampliação do atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde;
Aprimoramento dos Programas de atenção integral à saúde da Criança e do Adolescente, da Mulher, do Adulto, do
Idoso, do Trabalhador, das Pessoas com deficiência, DST/AIDS e Saúde Mental;
Capacitação dos servidores para o atendimento humanizado;
Disponibilidade de uma Ambulância;
Possibilitar outras especialidades médicas;
Melhoria no deslocamento das zonas rurais para a sede no que tange tratamento médico.

compromisso Transversal
Interagir com a secretaria de educação afim de promover, palestras educativas e preventivas sobre diversos
assuntos, nas escolas a partir da sinalização de necessidades;
Interação com a assistência social no processo de identificação de ser humano que necessite de apoio ou
intervenção do órgão.

Indicador
Índice de Mortalidade Infantil

Unidade
Medida
%
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de

Referência
Data
Índice
2012

25,8

Índice Esperado
PPA

23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2014-2017
Poder
Eixo Estruturante
Área Temática
Programa

Executivo
Inclusão Social e Afirmação de Direitos
Social, Gênero e Raça
Por Amor à Milagres

Ementa:
Planejar as Ações da Assistência Social tendo como centro a família e a comunidade; Estabelecer normas que
visem garantir o acesso da população de baixa renda e em situação de vunerabilidade social aos programas e
ações do poder público.

Recurso do Programa

R$

5.749.474,32

compromisso
Garantir a integração dos programas de transferência de renda Federal, Estadual e Municipal para ampliar o
atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. Planejar as ações de assistência social, tendo como centro
a família e a comunidade; Promover articulações com o Governo Federal e Estadual para aolicação de recursos
financeiros na cidade, ampliando a oferta de serviços à criança, ao adolescente e às suas famílias; Fortalecer e
ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra todas as formas de violência decorrentes de
negligência, abuso, maus-tratos, exploração sexual, crueldade em relação à criança e ao adolescente; Realizar
formação permanente dos servidores nas questões relacionadas aos direitos humanos, visando um atendimento
que elimine qualquer manifestação de discriminação; Promover ações que valorizem a cultura negra, contribuindo
com a debate sobre o enfrentamento à intolerância; Ampliar as condições de utilização, pelos idosos, dos espaços
existentes, com ofertas de serviços e atividades de convivência, incluindo o atendimento específico aos que estão
em situação de vulnerabilidade; Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto às
suas necessidades e direitos; Desenvolver na cidade o Programa Juventude e Meio Ambiente.

Órgão Responsável

Secretaria de Ação Social e Trabalho

Meta

Desenvolvimento sócio econômico e estrutural.

Regionalização
Povoado Lagoa Duas Irmãs, Povoado do Ponto; Povoado da Gameleira; Povoado do Queixo Quebrado; Distrito de
Tartaruga; Sede

Entrega/Iniciativa
Adequar a rede de Centros de Referência da Assistência Social (CRAS)
Efetivar a rede de Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) e o Serviço de Atendimento
Especializado das Famílias e Indivíduos - PAEFI;
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Aumentar a oferta de programas complementares, como microcrédito, capacitação profissional, comperativismo e
ações de educação popular;
Implementar entidades que realizam o atendimento às crianças e aos adolescentes em situação de abrigamento,
conselhos de Direitos e Tutelares e Assistência Social;
Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência;
Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidades às mulheres em situação de violência;
Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher;
Desenvolver ou ampliar programas e serviços que contribuam para reestruturação da vida das mulheres que
sofreram violência doméstica;
Realizar em parceria com o movimento de mulheres, o Encontro Mulher e Direitos Humanos entre outras atividades;
Garantir a consolidação de políticas públicas que garantam a defesa dos direitos dos setores social e culturamente
discriminados;
Implantar sistema Municipal de coleta de dados do quesito cor e raça;
Elaborar um mapa sócio-econômico da etnia negra para orientar as ações transversais entre secretarias;
Implantar no currículo escolar Municipal a Lei Federal 10.639/03, que institui o ensino de História e Cultura AfroBrasileira;
Apoiar as iniciativas e as atividades ligadas à expressão da cultura Hip-Hop, capoeira e a dança afro;
Garantir no acervo de memória e patrimônio da cidade, informações que valorizem a participação da população
negra na formação cultural da cidade;
Introduzir o enfoque racial nos cursos de formação dos profissionais da Guarda Civil Municipal;
Implantar o programa Pontos de Encontro, sobretudo nos bairros com maior concentração de pessoas idosas;
Incentivar a produção cultural e de lazer para as pessoas idosas;
Implementar políticas e programas desenvolvidos pelo Governo Federal de forma integrada às políticas e
programas locais para pessoas com deficiência, descentralizando a oferta dos serviços;
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Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham trabalho com este segmento;
Implementar o conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência;
Estimular o trabalho voluntário de assistência às pessoas com deficiência;
Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência promovendo a adaptação de calçadas e acesso aos
prédios públicos;
Transformar as praças públicas em espaços destinados a ações esportivas e culturais, respeitando a diversidades
das regiões da cidades;
Criar/Implementar o conselho Municipal de Juventude, para formular diretrizes, discutir prioridades e avaliar
programas e ações governamentais;
Viabilizar o funcionamento do Programa ProJovem, em parceria com o Governo Federal, visando ampliar o
atendimento aos jovens entre 15 a 17 anos frequentando a escola;
Implantar o projeto Cultura Viva, em parceria com o governo Federal, visando fortalecer as manifestações culturais
e a produção audiovisual nas comunidades e nas escolas;
Implantar o projeto Primeiro Emprego, em parceria com os Governos Estadual e Federal, para oferecer qualificação
sócio-profissional a jovens de 16 a 24 anos, desempregados com renda mensal per capita de até meio salário
mínimo;
Promover campanhas informativas sobre sexualidade e drogas;
Garantir atendimento adequado e diferenciado aos jovens em situação de drogadição e as suas famílias, para que
sejam tratados como dependentes químicos sujeitos a direitos;
Implantação da Equipe Volante do Cras;
Implantação da casa da criança e adolescente integrando as políticas públicas de proteção;
Garantir o direito humano à alimentação adequada para salvaguardar as condições mínimas de sobrevivência;
Implantação de sistema de monitoramento e avaliação dos serviços.

Indicador
Famílias Beneficiárias

Unidade
Medida
nº
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de Referência

Data
2013

Índice
1914

Índice
Esperado
PPA
2010

EIXO ESTRUTURANTE III
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

EIXO ESTRUTURANTE III
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O objetivo desse Eixo será, em síntese, assegurar a geração de riquezas com maior equidade
social, garantindo a todos, condições de acesso ao básico para uma existência com dignidade e
às oportunidades abertas pela retomada do crescimento, num contexto de desenvolvimento
ambientalmente sustentável.
As ações visarão dar o suporte necessário ao desenvolvimento do agronegócio e da agricultura
familiar, grãos, frutas, celulose, pecuária, algodão, agroenergia e outras cadeias,
disponibilizando infraestrutura e logística para o escoamento da produção, prestando assistência
técnica, consolidando a expansão de mercados e estimulando a produção saudável e de
qualidade.
Todas as políticas públicas de fomento e regulação necessárias à criação de um ambiente
favorável à multiplicação de investimentos deverão pressupor, necessariamente, a expansão das
redes de educação, transferência tecnológica, pesquisa e inovação, com o fortalecimento do
Sistema Municipal em parceria com o Sistema Federal e Estadual, visando subsidiar a
Tecnologia e Inovação para tornar factível os planos de desenvolvimento sustentável no
Município e a integração das políticas de meio ambiente, com a defesa da biodiversidade e dos
recursos hídricos e a implantação do Zoneamento Econômico Ecológico, ferramenta
indispensável para assegurar as condições para o desenvolvimento com sustentabilidade e
equilíbrio ambiental.
Integram este Eixo os seguintes Temas: Infraestrutura Logística, Meio Ambiente, Economia,
Urbanização, Turismo e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2014-2017
Poder
Eixo Estruturante
Área Temática
Programa

Executivo
Desenvolvimento Sustentável
Infraestrutura
Cidade Modelo

Ementa:
Com o propósito de tornar-se cidade modelo a secretaria de infraestrutura tem o papel de verificar se a cidade
encontra-se preparada para atender a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, bem como a infraestrutura local em termos de pavimentação, instalações sanitárias,
coleta de lixo, arborização, tornando nossa cidade saúdavel no aspecto estrutural e no aspecto de bem estar
social tornando-a um local digno de se viver.

Recurso do Programa

R$

9.334.850,00

compromisso
Inspensionar o funcionamento dos serviços de construção, pavimentação, saneamento, iluminação e a limpeza
pública, com zelo e compromisso. Proporcionar a implementação de energia elétrica e água à aqueles que
ainda necessitam ter essa necessidade básica atendida.

Órgão Responsável

Secretaria Municipal de Obras e Serviços públicos

Meta

Desenvolvimento e expansão dos serviços de responsabilidade do órgão.

Entrega/Iniciativa

Regionalização

Construção de unidades habitacionais;

Diversas regiões do
município

Elaboração de critérios para o atendimento habitacional- Ação Transversal/ Social;

Sede e Distritos

Promoção da urbanização, regularização fundiária e recuperação ambiental de espaços
precários, pois a identificação ocorre no social;

Sede e Distrito e
Povoados

Implantação do Programa MILAGRES BEM CUIDADA;

Todo o Município

Construção e reforma de praças e parques na zona rural ;

Tartaruga , Duas
irmãs

Esgotamento Sanitário na Rua Orencio Borges e demais ;

Tartaruga
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Reforma da Lavanderia comunitária;
Construção de espaço para velório (Inclusive);
Expansão de pavimentação da Rua do Cemitério;

Tartaruga
Tartaruga/Itaparica
Tartaruga

Comoperativa de Prdução Artesanal;

Sede

Incentivar e Implementar Turismo religioso;

Sede

Creche escola;

Sede

Pólo Universitario (presencial) escola Técnica - Implementação junto a outros órgãos;

Sede

Saneamento Básico;

Sede

Encascalhamento e manuntenção das estradas;

Gameleira/ Lagoa
duas irmãs

Ampliação do cemiterio;

Gameleira/ Lagoa
duas Irmãs

Bancos de sementes (Implantação );
Construção de represas coletivas com viabilidade de tráfegos;

Sede
Lagoa duas Irmãs

Construção de quadra fora da escola;

Gameleira

Coleta de lixo;

Gameleira

Construçao de banheiros populares;

Gameleira

Melhoramento da estrada com canal Pluvial do povoado de cruzeiro ;

Gamelira

Melhoria das condições de acessibiidade;
Elaboração de estudos e projetos nas diversas necessidades locais ;

Sede
Todo o Município

Construção de uma Caixa d'água na escola de Tartaruga;

Tartaruga

Construção de um ponto para Moto Táxi;

Tartaruga

Distribuir energia para consumidores residenciais das zonas ruarais ;

Gameleira e
proximidade

Eficientizar pontos de iluminação pública;

Gameleira e
Proximidade

Construção de um chafariz;
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Implementar junto a empresas e outras esfera do Governo a implementação de torre de
telefonia cecular ;

Atender a todo o
Município

Verificar a acessibilidade dos meios de transporte de passageiros;

Atender a todo o
Município

Construção e aquisição de prédios públicos ;

Atender a todo o
Município

Pavimentação de vias;
Recuperação e restauração de igrejas e comnjuntos arquitetônicos;

Atender a todo o
Município

Recuperação e conservação das edificações públicas;

Atender a todo o
Município

Fiscalização de obras e serviços públicos.

Atender a todo o
Município

Domicílios com acesso a rede de água
Domicílios com acesso a energia elétrica

nº

2010

96,4

Índice
Esperado
PPA
100

%

2010

6,6

100

Déficit Habitacional

nº

2010

207

(+)20%

Indicador

Unidade de
Medida
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PLANO PLURIANUAL - PPA 2014-2017
Poder
Eixo Estruturante
Área Temática
Programa

Executivo
Desenvolvimento Sustentável
Meio Ambiente
Cidade Modelo

Ementa:
Possibilitar a implementação do desenvolvimento em bases sustentáveis, através de instrumento estratégico de
ordenamento, planejamento e de gestão territorial, com o objetivo de reduzir a proliferação de doenças e o nível
de poluição provocada pelos efluentes lançados no meio ambiente, por meio da ampliação da cobertura de
esgotamento sanitário.

Recurso do Programa

R$

4.000.000,00

compromisso
Disponibilizar instrumentos e informações e prover o aperfeiçoamento técnico-operacional voltado ao
planejamento e desenvolvimento urbano; Garantir o acesso à água em qualidade e quantidade e o
esgotamento sanitário com destinação adequada de dejetos sanitários residenciais em meio Urbano, Rural e
em diversas comunidades.

Órgão Responsável
Meta

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Desenvolvimento e expansão.

Regionalização
Povoado Lagoa Duas Irmãs; Povoado do Ponto; Povoado da Gameleira; Povoado do Queixo Quebrado; Distrito
de Tartaruga; Sede

Entrega/Iniciativa
Assegurar e defender o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum e
essencial à qualidade de vida da população;
Realizar operações de fiscalização ao meio ambiente;
Realizar eventos na área de meio ambiente;
Arborização em conjunto com secretaria de obras;
Implementação da coleta Seletiva- em ação transversal (obras);
Elaboração do Zoneamento Ecológico econômico;
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Disponibilizar instrumentos e informações e prover o aperfeiçoamento técnico-operacional voltado ao
planejamento e desenvolvimento urbano;
Emissão de títulos de terra- Agricultura
Arrecadação de áreas para fins de reforma agrária- Agricultura
Discriminação e reconhecimento de áreas urbanas- Agricultura;
Elaboração de estudos e projetos de saneamento em conjunto com obras;
Atender no meio rural e comunidades e famílias com Módulos Sanitários comiciliares atender nas diversas
localidades com sistemas de esgotamento sanitário através da transversidade com Secretaria de Obras;
Transversalidade;
Elaboração o Plano Municipal de Saneamento básico de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
Implantação de sistema de esgotamento sanitário;
Ampliação de sistema de esgotamento sanitário;
Elaboração de projeto de reuso de águas residuárias em áreas urbanas;
Supervisão técnica de obras de esgotamento sanitário;
Implementação de planos de resíduos sólidos urbanos;
Desenvolvimento institucional na gestão integrada de resíduos sólidos urbanos;
Apoio à atuação de comperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis;
Implantação de unidades de destinação final de resíduos sólidos urbanos;
Avaliação e monitoramento dos sistemas de resíduos sólidos urbanos;
Criar / Fortalecer o conselho Municipal de Meio Ambiente;
Lixeiras nas ruas;
Reflorestamento dos umbuzeiros;
Coleta seletiva e Reciclagem ( comperativas)- Transversal;
Aterro Sanitário (Consórcio);
Programa de Educação Socio-Ambiental;
Implantação de sistema de abastecimento de água;
Implantação e aperfeiçoamento do sistema de coleta seletiva e coleta de resíduos sólidos;
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Realização e manutenção de arborização e ajardinamento dos espaços públicos.

Indicador
Eventos realizados
N° de comicílios c/Saneamento Básico

Unidade de
Medida
nº
nº
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Referência
Data
Índice
Sem dados
2010
163

Índice
Esperado
PPA
5
300

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2014-2017
Poder
Eixo Estruturante
Área Temática
Programa

Executivo
Desenvolvimento Sustentável
Transportes
Cidade Modelo

Ementa:
Preservar a malha viária do município afim de garantir o escoamento da produção Municipal, bem como o fácil
acesso de veículos, máquinas e equipamentos desde à todas as áreas urbanas quanto aos cantos mais
remotos do território Municipal. Promover a manutenção, guarda e comnservação da frota Municipal.

Recurso do Programa

R$

2.965.290,98

compromisso
Promover a execução do Plano Rodoviário Municipal; Garantir a mobilidade e qualidade na prestação dos
serviços de transportes públicos; Promover e comordenar a manutenção, guarda e comnservação dos
veículos, máquinas e equipamentos rodoviários da frota Municipal; comnservar a malha viária do município,
através de inspeções períodicas e intervenções que garantam o bom funcionamento da mesma.

Órgão Responsável
Meta

Secretaria Municipal de Transportes
Recuperação de estradas vicinais.

Regionalização
Povoado Lagoa Duas Irmãs; Povoado do Ponto; Povoado da Gameleira; Povoado do Queixo Quebrado; Distrito
de Tartaruga; Sede

Entrega/Iniciativa
Aprimoramento dos serviços de Táxi, Mototáxi
Manutenção dos véiculos da frota do Município, inclusive de transporte escolar
Implantação de Ciclovias e Ciclofaixas
Criação e implantaçaõ do Programa de segurança para o pedestre.

Material Produzido pela Gestplam - Com Base do Planejamento da União e do Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2014-2017
Poder
Eixo Estruturante
Área Temática
Programa

Executivo
Desenvolvimento Sustentável
Agricultura
Desenvolvimento e Sustentabilidade

Ementa:
Desenvolver e modernizar a agropecuária Municipal com o uso de práticas sustentáveis e novas tecnologias,
bem como promover seus produtos nos mercados nacionais e internacionais.

Recurso do Programa

R$

1.109.260,00

compromisso
Promover o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis na agropecuária, a expansão das novas
fronteiras e a inserção dos produtos agropecuários no mercado nacional.

Órgão Responsável
Meta

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento econômico
Expansão da agricultura local.

Regionalização
Povoado Lagoa Duas Irmãs; Povoado do Ponto; Povoado da Gameleira; Povoado do Queixo Quebrado; Distrito
de Tartaruga; Sede

Entrega/Iniciativa
Verificar viabilidade de implantação de projetos de irrigação
Reabilitação de perímetros
Capacitação de agricultores para aplicação de técnicas diversas na área de agricultura
Promoção de melhorias na gestão dos projetos
Difusão de tecnologias para maior otimização da agricultura;
Transferência da gestão de perímetros públicos de irrigação, ecomnomicamente viáveis às organizações de
produtores
Revitalização da Cacimba
construção de represa coletivas com viabilidade de tráfegos (entrega transversal com a Secretaria de
Transportes)
comoperativa Mista - Oleiros e Agricultores Rurais
Aguadas, cisternas, Possos Artesianos.
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Cursos tecnológicos (agro-extativismo)
Bancos de sementes (Implantação )
Implantação de horto com Plantas ornamentais e frutíferas ( nativas)
comperativa Mista - Oleiros e Agricultores Rurais
Programa de Desenvolvimento local sustentável, com formação de comperativas produtivas
Quintais produtivos

Indicador
Agricultores Atendidos

Unidade de
Medida
n°

Material Produzido pela Gestplam - Com Base do Planejamento da União e do Estado da Bahia

Referência
Data
Índice
2010
70

Índice
Esperado
PPA
150
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Poder
Eixo Estruturante
Área Temática
Programa

Executivo
Desenvolvimento Sustentável
Turismo
Por Amor à Milagres

Ementa:
Valorizar o turismo religioso e as suas manifestações culturais sacrossantas que movimentam a ecomnomia
local durante o primeiro semestre do ano, com a ocomrrência das romarias, reunindo milhares de visitantes de
todas as regiões baianas.

Recurso do Programa

R$

820.117,00

compromisso
Criar uma estrutura de governança, com sustentabilidade financeira, de forma a assegurar a implementação
das ações propostas para implementação do turismo local.

Orgão Responsável

Secretaria Municipal de Turismo

Meta

Expansão do turismo local.

Regionalização
Povoado Lagoa Duas Irmãs; Povoado do Ponto; Povoado da Gameleira; Povoado do Queixo Quebrado; Distrito
de Tartaruga; Sede

Entrega/Iniciativa
Apoio a eventos de turismo no Município;
Divulgação do Turismo Religioso;
Implementação do Turismo religioso como meio de sustentabilidade.
Unidade de
Medida

Indicador
Eventos turisticoms realizados

nº

Material Produzido pela Gestplam - Com Base do Planejamento da União e do Estado da Bahia

Referência
Data
Índice
2013
1

Índice
Esperado
PPA
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2014-2017
Poder
Eixo Estruturante
Área Temática
Programa

Executivo
Desenvolvimento Sustentável
Segurança Pública
Cidade Modelo

Ementa:
Implementar programas de segurança social voltados para a prevenção da criminalidade

Recurso do Programa

R$

1.000.000,00

compromisso
Implantar um amplo sistema de monitoramento das principais vias e equipamentos públicos, por meio de
câmeras de vídeo, para prevenir e inibir a violência urbana.

Orgão Responsável

Secretaria Municipal de Segurança Pública

Meta

Segurança no município

Regionalização
Povoado Lagoa Duas Irmãs; Povoado do Ponto; Povoado da Gameleira; Povoado do Queixo Quebrado; Distrito
de Tartaruga; Sede

Entrega/Iniciativa
Elaboração do Plano Municipal de Segurança, com participação de representantes dos diversos segmentos da
sociedade
Realizar campanhas preventivas e sistemáticas de desarmamento geral da população
Implantação do programa de apoio ao jovem dependente químico e atuar com rigor visando com cumprimento
do Estatuto da Criança e Adolescente na proibição de venda de bebidas alcomólicas, armas e outros produtos
para menores de 18 anos
Atuação de forma integrada com o conselho Tutelar
Buscar apoio e cumprimento do Estado na efetivação das ações
Criação do programa Vizinhança Solidária
Capacitar e especializar setores da Guarda Municipal
Unidade de
Medida

Indicador
Índice de Violência

%

Material Produzido pela Gestplam - Com Base do Planejamento da União e do Estado da Bahia

Referência
Data
Índice
2010
9,7

Índice
Esperado
PPA
8,2

EIXO ESTRUTURANTE IV
GESTÃO DEMOCRÁTICA DO MUNICÍPIO

EIXO ESTRUTURANTE IV
GESTÃO DEMOCRÁTICA DO MUNICÍPIO
Este Eixo possui em sua estrutura programática Temas/Programa: Unidos por Milagres.
O programa Unidos por Milagres tem por objetivo a realização dos instrumentos de planejamento
governamental visando à efetividade das políticas públicas, gerando desenvolvimento
sustentável e aumento da confiança e participação social.
Dentre os principais enfoques estratégicos que nortearam os conteúdos programáticos deste
Tema, destacam-se
(i) o planejamento com participação social;
(ii) a promoção do desenvolvimento territorial por meio dos Planos envolvendo não mais
apenas o município mas o seu Território de Identidade, no caso o Vale do Jiquiriçá,
implementando o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) e Avaliação Ambiental
Estratégica (AAE),
(iii) a promoção e estímulo à criação de Consórcios Públicos Municipais e
(iv) o fomento às parcerias nacionais e internacionais de cooperação técnica e atração de
investimentos públicos e privados.
Melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal e financeira, bem como o controle do
gasto público para prover melhores serviços à população. É o que propõe o programa Unidos
por Milagres e seus respectivos Compromissos e Entregas/Iniciativas.
As principais diretrizes deste programa relacionam-se à melhoria do desempenho da
administração tributária e a arrecadação dos tributos municipais, por meio do aperfeiçoamento
dos instrumentos e métodos de apoio à gestão fiscal.

Outras diretrizes importantes dizem respeito ao aumento do controle do gasto público e melhoria
do desempenho da administração financeira, assim como a promoção de medidas normativas e
administrativas objetivando a redução do impacto negativo do déficit previdenciário na
capacidade de investimentos do Município com recursos próprios do Tesouro.
A proposta qualitativa do programa tem em seu cunho central o fortalecimento da gestão
estratégica de pessoas, através da profissionalização do servidor público, promovendo ações de
reconhecimento, capacitação e desenvolvimento de talentos, com foco no mérito para ascensão
social, permeia grande parte dos atributos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2014-2017
Poder
Eixo Estruturante
Área Temática
Programa

Executivo
Gestão Democrática
Gabinete
Unidos por Milagres

Ementa:
Promover a atração de investimentos privados em projetos de reconhecido interesse do Município, viabilizando a
implementação de Parcerias.

Recurso do Programa

R$

420.000,00

compromisso
Subsidiar a construção de políticas públicas em áreas prioritárias para o Manutenção Municipal, fortalecendo as
bases produtivas, ampliando as oportunidades de trabalho levando em consideração as riquezas naturais e
potencialidades comerciais locais, investindo em geração de renda sustentável. Fortalecer a Gestão Municipal
para melhoria crescente de qualidade e produtividade no atendimento às demandas da população, ampliando o
alcance da efetividade das políticas públicas.

Orgão Responsável

Gabinete do Prefeito

Meta

Qualidade e Produtividade no Atendimento à População

Regionalização
Povoado Lago Duas Irmãs; Povoado do Ponto; Povoado da Gameleira; Povoado do Queixo Quebrado; Distrito
de Tartaruga; Sede

Entrega/Iniciativa
Elaboração de diagnósticos socioespaciais e socioeconômicos;
Realização de estudos prospectivos da economia local;
Realização de estudos das potencialidades locais e territoriais;
Elaboração de projeto de manutenção e integração com os Municípios pertencentes ao território do Vale de
Jiquiriçá;
Manutenção e integração dos territórios;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2014-2017
Implementação de sistema de monitoramento das redes de articulação;
Garantir a publicidade e facilitar o acesso às informações dos atos da gestão pública;
Permitir o fácil acesso às ações e programas do governo através do sistema Siconv;
Valorização da juventude em torno dos seus anseios e propostas que trabalhem de forma construtiva à sua
inserção ativa na gestão política do Município;
Articular entre os diversos conselhos construção de propostas para o controle social favorecendo a troca de
experiências e informações;
Realização de estudos prospectivos da economia local.

Indicador
Eficiência da gestão Pública

Unidade
Medida
%

Material Produzido pela Gestplam - Com Base do Planejamento da União e do Estado da Bahia

de

Referência
Data
Índice
2013
80

Índice
Esperado
PPA
100

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2014-2017
Poder
Eixo Estruturante
Área Temática
Programa

Executivo
Gestão Democrática
Administração
Unidos por Milagres

Ementa:
Inovar a gestão pública, visando elevar o padrão de eficiência, eficácia e efetividade do serviço público, por meio
de soluções integradas e otimizadas de gestão e de tecnologia da informação, contribuindo para a excelência na
prestação de serviços à sociedade e para o alcance pleno das políticas públicas.

Recurso do Programa

R$

11.008.000,00

compromisso
Aprimorar o modelo e as práticas de gestão, disseminando tecnologias, implementando ações de melhoria e de
desenvolvimento da cultura organizacional orientada para resultados, visando elevar a qualidade na prestação
de serviços.
Secretaria de Administração
Orgão Responsável

Meta

Modelo de Gestão na Implementação de Ações Efetivas.

Regionalização
Povoado Lagoa Duas Irmãs; Povoado do Ponto; Povoado da Gameleira; Povoado do Queixo Quebrado; Distrito
de Tartaruga; Sede

Entrega/Iniciativa
Implementação do Sistema Municipal de Administração;
Desenvolvimento de práticas de modernização administrativa;
Desenvolvimento de projetos de melhoria continuada;
Implantação de modelo de gestão;
Aporte de tecnologias de gestão;
Implementação de melhoria do atendimento em unidades prioritárias;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2014-2017
Implantação de programa de gerenciamento de diretrizes e rotinas;
Elaboração de atos regulamentares;
Disseminação de práticas de qualificação do gasto.

Entrega/Iniciativa
Investimento em qualificação e transparencia popular;
Fortalecer a base produtiva do Muncípio, ampliando as oportunidades de trabalho, priorizando a geração de
renda sustentável levando em consideração os recursos naturais do Município, o potencial agropecuário e
propociar a expansão do comércio;
Promover a melhoria dos micro e pequenos empreendimentos locais, por meio da criação e manutenção do
agente de inclusão produtiva, facilitador das ações públicas e privadas para esse segmento;
Implantação de Fábrica que não degrade o meio ambiente;
Criação de um banco de dados para regularizar o ME - Micro empreendedor.

Indicador
Eficiência na Administração Pública

Unidade
Medida
%

Material Produzido pela Gestplam - Com Base do Planejamento da União e do Estado da Bahia

de

Referência
Data
Índice

Índice
Esperado
PPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2014-2017
Poder
Eixo Estruturante
Área Temática
Programa

Executivo
Gestão Democrática
Finanças
Unidos por Milagres

Ementa:
Melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal, bem como o controle do gasto público, provendo
melhores serviços ao cidadão.

Recurso do Programa

R$

900.000,00

compromisso
Melhorar a eficiência, eficácia e transparência da Gestão Fiscal, maximizando a arrecadação dos tributos e o
controle do gasto público.

Órgão Responsável

Secretaria de Finanças

Meta

Modelo de Gestão na Implementação de Ações Efetivas.

Regionalização
Povoado Lagoa Duas Irmãs; Povoado do Ponto; Povoado da gameleira; Povoado do Queixo Quebrado; Distrito
de Tartaruga; Sede

Entrega/Iniciativa
Melhoramento do controle através de sistemas informatizados na área tributária e financeira;
Desenvolvimento de projetos de controle e gestão de processos na área tributária e financeira;
Capacitação de servidores na área tributária e financeira;
Aperfeiçoar o controle eficiente da arrecadação tributária de competência Municipal envolvendo o setor jurídico,
auxiliando nas suas funções arrecadatórias e fiscalizatórias, possibilitando um trabalho em conjunto;
Conscientizar a população sobre a importância dos tributos como meio para assegurar o desenvolvimento
econômico e social.

Indicador
Eficiência na Arrecadação Tributária

Unidade de
Medida
%

Material Produzido pela Gestplam - Com Base do Planejamento da União e do Estado da Bahia

Referência
Data
Índice
2013
80

Índice
Esperado
PPA
100

ANEXOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL- PPA- 2014-2017
RECURSOS TOTAIS DO PPA - 2014 - 2017
ESPECIFICAÇÃO

ORIGEM

ORÇAMENTÁRIOS

Receita

corrente - Ordinária
corrente - Vinculada
Capital

TOTAL

RECURSO
102.519.291,00

100%

46.120.236,22
50.459.064,78
5.939.990,00
102.519.291,00

45%
49%
6%
100%

Título do Gráfico
Capital
6%

corrente Vinculada
49%

Materia Produzido pela Gestplam- Com Base do Planejamento da União e do Estado da bahia

%

corrente Ordinária
45%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL- PPA- 2014-2017
RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIA - LIVRE
ESPECIFICAÇÃO

Ordinária

46.120.236,22
ORIGEM

RECURSO

100%

Resumo por Fonte de
Recursos Saúde
Educação
7%

%

Educação

3.277.973,93

7%

FAZER GRAFIcom

Saúde

8.491.593,98

18%

Social

2.830.531,33

6%

Demais
Oridinárias
68%

31.520.136,98
46.120.236,22
-

68%
100%

Demais Oridinárias
TOTAL

Material Produzido pela Gestplam- Com base do Planejamento da união e do Estado da Bahia

19%

Social
6%
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PLANO PLURIANUAL- PPA- 2014-2017

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS
RECEITA VINCULADA

50.459.064,78

ESPECIFICAÇÃO

ORIGEM
Educação / FNDE

%

3.499.955,99

7%

34.676.094,80

69%

Saúde

8.075.649,00

16%

Social

2.918.942,99

6%

FUNDEB

Vinculada

RECURSO

100%

CID

23.089,01

0,05%

FCBA

46.185,00

0,09%

comnv. comrrente

309.260,00

0,61%

Rec. Rem.

120.117,00

0,24%

Royaltes

674.307,99

1%

FIES
TOTAL

Material Produzido pela Gestplam- Com base do Planejamento da união e do Estado da Bahia

115.463,00
50.459.064,78

0%
100%

Rec. Rem.
0%

FCBA
comnv.
comrrente CID 0%
1%
0%
Social
6%

Royaltes
1%
FIES
0%

Saúde
16%

Recursos Vinculados
Correntes

FUNDEB
69%

Educação /
FNDE
7%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL- PPA- 2014-2017
-

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

RECEITA DE CAPITAL

5.939.990,00

ESPECIFICAÇÃO

ORIGEM
Educação

Capital

Saúde
Social
Demais Receitas

TOTAL
TOTAL

Material Produzido pela Gestplam- Com base do Planejamento da união e do Estado da Bahia

RECURSO

100%

Recursos Vinculados Capital
Educação
Social
0%
0%
Saúde
7%

%
0,00

410.000,00
0,00
5.529.990,00
5.939.990,00
102.519.291,00
-

0%
7%
0%
93%
100%
300,00%

Demais
Receitas
93%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL- PPA- 2014-2017
Poder

Legislativo
Área Temática
Legislativo

Poder

Programa
Ação Legislativa

Recurso
4.434.846,00

Programa

Recurso
420.000,00
2.346.185,00
900.000,00
11.008.000,00
14.674.185,00

Executivo

Área Temática
Gabinete
Cultura, Esporte e Lazer
Finanças
Administração

Unidos por Milagres
TOTAL

Por Amor a Milagres

Recurso
41.454.024,72
5.749.474,32
16.977.242,98
820.117,00
65.000.859,02

Área Temática
Agricultura

Programa
Desenvolvimento e Sustentabilidade

Recurso
1.109.260,00

Área Temática
Transporte
Segurança
Meio Ambiente
Infraestrutura

Programa

Recurso
2.965.290,98
1.000.000,00
4.000.000,00
9.334.850,00
17.300.140,98

Área Temática
Educação
Social, Gênero e Raça
Saúde
Turismo

Programa

TOTAL

Cidade Modelo
TOTAL

TOTAL GERAL POR PROGRAMA
Cidade Modelo
Desenvolvimento Sustentável
Por Amor a Milagres
Unidos Por Milagres
Ação Legislativa

Material Produzido pela Gestplam- Com Base do Planejamento da União e do Estado da Bahia

102.519.291,00
17.300.140,98
1.109.260,00
65.000.859,02
14.674.185,00
4.434.846,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL- PPA- 2014-2017

Total Geral por Programa
Cidade Modelo
17%

Ação Legislativa
4%

Unidos Por
Milagres
14%

Por Amor a
Milagres
64%

Material Produzido pela Gestplam- Com Base do Planejamento da União e do Estado da Bahia

Desenvolvimento
Sustentável
1%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2014-2017

EVOLUÇÃO DO VOLUME DE RECURSOS DOS PPA's
ANO DO PPA
PPA 2006 - 2009
PPA 2010 - 2013
PPA 2014 - 2017 *

RECURSO
70.000.000,00
80.468.957,00
102.519.291,00

* Valores Projetados

Evolução do Volume de Recursos

* valores projetados
70.000.000,00

PPA 2006 - 2009

102.519.291,00

80.468.957,00

PPA 2010 - 2013

PPA 2014 - 2017 *

Material Produzido pela Gestplam- Com Base do Planejamento da União e do Estado da Bahia

%
15%
27%

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 2014 -2017
ANEXO 01- LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS PRIORIDADES
RESULTADO DA PLENÁRIA DE TARTARUGA - 04/08/2013

INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA,
TRABALHO E MEIO AMBIENTE

DESENVOLVIMENT
O SOCIAL, ETNIA E
PROTECÃO A
MULHER

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E
LAZER

SAÚDE

EIXO

PRIORIDADES
Posto médico com atendimento odontológico
Ambulância permanente
Atendimento pediátricos, ginecologista e nutricionista

Construção de Quadra de Esportes na escola
Festejos de São Pedro
Espaço Cultural
Praça com espaço de lazer e entretenimento
Creche em tempo integral
Escola em período integral ( Fundamental I e II )
Laboratório de ciências exatas;
Implantação do centro digital aberto á comunidade.
Viabilização de cursos profissionalizantes.

Equipe volante (psicólogos, assistente social, entre outros)
Curso de culinária geração de renda
Grupo de terceira idade (extensão) ampliar/ Centro de convivência.
Palestras Motivacionais e campanhas de prevenção ao álcool e drogas

Torre de celular
Expansão da Guarda Municipal
Caixa d'água
Ponto para Moto Táxi
Esgotamento Sanitário na Rua Orêncio Borges e demais
Reforma das Praças
Reforma da Lavanderia Comunitária
Construção de espaço para velório
Expansão de pavimentação da Rua do Cemitério
Lixeiras nas ruas
Revitalização da Cacimba
Reflorestamento dos umbuzeiros

Material Produzido pela Gestplam em Conjunto com a Administração Municipal e População.

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 2014 -2017
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
RESULTADO DA PLENÁRIA DA SEDE - 01/08/2013
EIXO

PRIORIDADES

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, ETNIA E
PROTECÃO A MULHER

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

SAÚDE

Ampliar e implementar o programa MEDCASA
Contrartar os serviços de cirurgia
Contrartação de odontólogos para os PSF's
Contratação dos serviços de USG e ECG
Contratação de Psiquiatra
Melhorar a comunicação entre as equipes de saúde e a comunidade
Ampliar e Reestruturar as UBS
Contratação de uma nutricionista
Aquisição de Ambulância
Contratação de Fisioterapeuta
Implantação de Pólos (Campus) Universitários e cursinhos pré- Vestibular
Implantação e acompanhamento de modalidades esportivas
Priorizar o Turismo Religioso com Valorização e melhoria dos locais tidos como sagrados
Criação da casa do artesão
Implantação de escola de música ,dança, e teatro
Capacitação permanente para todos os profissionais da educação (Formação continuada)
Cinema itinerante
Resgate das Festas culturais
Construção de pista poliesportiva
Construção de um Auditório
Construção de uma Estudantina
Promoção das feiras culturais
Construção de laboratorios de estudos nas diversas áreas
Formalização de Parceria com o SEBRAE- para apoio ao pequeno empreendedor:
Implantação da casa da criança e adolescente integrando as políticas públicas de
proteção a desmanda
Buscar a Implantação do centro de convivência a academia do idoso
Salas de recursos multificionais com RH Especializado; (Intersetorial)
Ampliação dos serviços Ofertados pelo centro de juventude

Material Produzido pela Gestplam em Conjunto com a Administração Municipal e População.

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 2014 -2017
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
RESULTADO DA PLENÁRIA DA SEDE - 01/08/2013

INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA,
SAÚDE
AMBIENTE
TRABALHO E MEIO

EIXO

PRIORIDADES
Criação de um banco de dados para regularizar o ME
Implantação de Fábrica que não degrade o meio ambiente
Cooperativa de Produção Artesanal
Incentivar e Implementar Turismo religioso
Creche escola
Polo Universitário (presencial) escola técnica
Quintais Produltivos
Cursos tecnológicos (agro-extativismo)
Bancos de sementes (Implantação )
Implantação de horto com Plantas ornamentais e frutíferas ( nativas)
Aguadas, cisternas, Possos Artesianos e manutenção das estradas
Saneamento Básico
Coleta seletiva e Reciclagem ( Cooperativas)
Aterro Sanitário (Consórcio)
programa de Educação sócio-Ambiental

Material Produzido pela Gestplam em Conjunto com a Administração Municipal e População.

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 2014 -2017
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
RESULTADO DA PLENÁRIA DA LAGOA DUAS IRMÃS - 03/08/2013
EIXO

INFRAESTRUTURA,
AGRICULTURA, TRABALHO E
MEIO AMBIENTE

DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO,
SOCIAL, ETNIA E
CULTURA,
E
ESPORTE
PROTECÃO A
LAZER
MULHER

SAÚDE

PRIORIDADES

Biblioteca e Videoteca com acesso a Internet
Capacitação de Professores com educação do campo
Inclusão digital com acesso a Internet

Implantação de sistema de abastecimento de água
Encascalhamento e manuntenção das estradas
Ampliação do cemitério
espaço de lazer com quadra, praça e parquinho
Abastecimento de Água e serviços odontológicos
Programa de Educação Ambiental
Construção e manuntenção de estradas
Programa de Desenvolvimento local sustentável, com formação de Cooperativas produltivas
Quintais produltivos
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PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 2014 -2017
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
RESULTADO DA PLENÁRIA DO LAGOA DUAS IRMÃS - 03/08/2013

INFRAESTRUTURA,
AGRICULTURA, TRABALHO
E MEIO AMBIENTE

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, ETNIA E
PROTECÃO A
MULHER

EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E
LAZER

SAÚDE

EIXO

PRIORIDADES
Ambulância Permanente
Serviço Odontológico
Atendimento Médico
Técnico de Enfermagem
Transporte para o PSF ( Lagoa Funda ) Morrinhos e Região
Atendimento Pediátrico
Construção de uma Biblioteca
Valorização da Cultura Afrodescedente, como forma de INCLUSÂO SOCIAL
Construção de uma Brinquedoteca e uma Videoteca
Melhoria na Oferta de transporte Escolar
Capacitação no Corpo docente ( educação do campo para evitar a MIGRAÇÂO da comunidade
local )
Equipe volante do CRAS
Apoio Técnico às Cooperativas (Atersaneto, Corte e costura )
Reconhecimento ( Comunidades Quilombolas ) e Valorização de Etinias e Gêneros)
Cursos de geração de rendas e inclusão digital
Unidades sanitárias e Unidades Habitacionais
Oficinas de Esporte , Dança , música , capoeira (Crianças e Adolescentes )

Construção de uma praça com espaço de lazer e entretenimento nas imediações das
escolas e PSF
Criação de espaços para coleta de lixo introduzindo a Coleta Seletiva
Melhoria dos serviços de abastecimento de água ( reservatório )
Expansão da Guarda Municipal ( Zona Rural)
Cooperativa Mista- Oleiros e Agricultores Rurais
Projetos de Desenvolvimento Agrícola Comunitário (Apicultura, Extativismo, Agropecuários
entre outros )
Manunteção das Estradas aguadas (cisternas )
Construção de represas coletivas com viabilidade de tráfegos

Material Produzido pela Gestplam em Conjunto com a Administração Municipal e População.

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 2014 -2017
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
RESULTADO DA PLENÁRIA DA GAMELEIRA - 02/08/2013
PRIORIDADES
Atendimento Médico
Ambulância Permanente
Atendimento Pediátrico
Serviço de Odontologia
Atendimento Ginecológico
Contratação de técnico de Enfermagem Permanente

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, ETNIA E
PROTECÃO A
MULHER

EDUCAÇÃO,
CULTURA,
ESPORTE E
LAZER

SAÚDE

EIXO

Fomento e Apoio Técnico á Cooperativa de "OLEIROS" e Artesanato
Ronda da PM
GM - Guarda Municipal
Oficinas e Cursos de Esportes (capoeira ), Danças e Artesanatos
Costrução da Casas das Artes
Revitalização do Centro de Abastecimento
Sistema de Abastecimento de Água

Material Produzido pela Gestplam em Conjunto com a Administração Municipal e População.

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 2014 -2017
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
RESULTADO DA PLENÁRIA DA GAMELEIRA - 02/08/2013

INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, TRABALHO E MEIO
AMBIENTE

EIXO

PRIORIDADES
Poluição sonora
Segurança: Disponibilizar viaturas
Manutenção das estradas;
Distribuição de água e tratamento (ampliação)
Quadra de Esportes
Rede de energia elétrica
Construção de casas populares
Construção de posto de saúde
Compra de máquinas agrícolas
Revitalização e incentivo a cooperativa dos pequenos agricultores
Incentivo a produção orgânica, bem como a facilitação da venda da produção, em saber o dia

Aumento a fiscalização ao meio ambiente e replantio nas margens mananciais
Coleta de lixo
Incentivo de técnicos para combate a pragas na agricultura de pequenos agricultores
Construção de banheiros populares
Melhoramento da entrada com canal pluvial do Povoado Cruzeiro
Fiscalização em quebra-molas, remover os que estão em lugares indevidos nas vias rurais

Iluminação pública
Uma capela de velório, (Localidade Itaparica)
Apoio aos produtores de farinha da região, um galpão

Material Produzido pela Gestplam em Conjunto com a Administração Municipal e População.

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 2014 -2017
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
RESULTADO DA PLENÁRIA DO PONTO - 02/08/2013

INFRAESTRUTURA,
AGRICULTURA,
TRABALHO E MEIO
AMBIENTE

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, ETNIA E
PROTECÃO A
MULHER

EDUCAÇÃO,
CULTURA,
ESPORTE E
LAZER

SAÚDE

EIXO

PRIORIDADES
Serviços Odontológicos
Transporte até o PSF de Tartaruga
Viabilizar um Centro Digital
Construção (Ampliação ) de uma Biblioteca/ Videoteca
Unidades Sanitárias
Unidades Habitacionais
Implantação de uma Equipe Volante do CRAS e CREAS

Viabilizar medidas de segurança
Implantar sistema de Abastecimento de Água
Manutenção das Estradas vicinais
Transporte para feira livre
Oficinais de geração de renda
Quintais Produtivos
Resgatar os Equipamentos que Favorecem o Plantio (Trator e Retro-Escavadeira )

Material Produzido pela Gestplam em Conjunto com a Administração Municipal e População.

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 2014 -2017
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
RESULTADO DA PLENÁRIA DO QUEIXO QUEBRADO - 03/08/2013
PRIORIDADES
Disponibilidade de uma Ambulância, de médicos ( Oftalmologista, Odontológo )
Disponibilidade de transporte para o PSF
Reabertura do Posto ( PSF ) do Dez Reis

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, ETNIA E
PROTECÃO A
MULHER

Ampliação da Escola para construção de um espaço de descanso para crianças

Equipe Volante ( Assistente Social e Psicólogo )
Implantação de Cursos Profissionalizantes

INFRAESTRUTURA,
AGRICULTURA,
TRABALHO E MEIO
AMBIENTE

EDUCAÇÃO,
CULTURA,
ESPORTE E
LAZER

SAÚDE

EIXO

Sistema de Energia na localidade rua da Mamona
Sistema de abatecimento de água Rua da Mamona
Disponibilidade de maquinagem para auxiliar no plantio
Viabilização de equipamento para construção de campo de futebol
Abertura de estradas vicinais
Distribuição de sementes
Construção de Chafariz no Queixo Quebrado

Material Produzido pela Gestplam em Conjunto com a Administração Municipal e População.

