
LEI Nº. 939 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009. 

 

INSTITUI O PLANO PLURIANUAL ANUAL DO 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS PARA O 

QUADRIENIO 2010/2013. 

 

           O Povo do Município de Fortaleza de Minas, por seus legítimos 

representantes na Câmara Municipal, aprova, e eu, Altair do Prado Silva, Prefeito 

Municipal, em seu nome sanciono a seguinte Lei: 

 

          Art. 1º Fica instituído, por força da presente Lei o Plano Plurianual do Município de 

Fortaleza de Minas, para quadriênio 2010/2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, 

Parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo para o período, os programas com 

seus respectivos objetivos e metas da administração pública municipal. 

 

       Art. 2º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, serão 

propostas pelo Poder Executivo através de projetos de leis específicos. 

 

     Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor em 1º de 

janeiro de 2010. 

 

                 Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, em 21 de dezembro de 2009. 

 

 

Maria Aparecida de Queiroz  

Presidente da Câmara 

 

 

Márcio Domingues Andrade 

Vice-Presidente 

 

Jurubel Honoto Reis 

Secretário 



        



MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS 

PPA - PLANO PLURIANUAL 

ANEXO I - OBJETIVOS E METAS 

CÂMARA MUNICIPAL 

ORGÃOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS PROJETO ATIVIDADE OBJETIVOS - 2006/2009

PROGRAMA: Ação Legislativa       

Organização Administrativa e Funcional  x   
Criação e ou Provimento de novos cargos em sua maioria ou totalidade, mediante concurso públic

    x   
Implantação do Plano de Cargos , Carreiras e Vencimentos. 

          X   
Associação ASCAM 

Equipamento e Material Permanente  x   Aquisição de um automovel e uma moto para Câmara 

  x   Informatização completa de todas as atividades 

  x   pequenas reformas e ou adpatações do Prédio da  

           Câmara quando necessárias no quadriênio. 

       x   Implantação e Manutenção Telecentro 

       x   Ampliação da Câmara Municipal 

        

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS 

PPA - PLANO PLURIANUAL 

ANEXO I - OBJETIVOS E METAS 

PODER EXECUTIVO - GABINETE E SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FAZENDA E JURIDICO

ORGÃOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS PROJETO ATIVIDADE OBJETIVOS - 2006/2009

PROGRAMA: Defesa da Ordem Jurídica        

Biblioteca Jurídica   x Formação de uma Biblioteca Juridíca para consulta.  



PROGRAMA: Defesa dos Direitos do 

Consumidor    x Promover a orientação e divulgação dos direitos e  

Proteção ao Consumidor     obrigações fundamentais do consumidor aos cidadãos. 

PROGRAMA: Adminstração Geral       

Gestão Politíca Administrativa   x Elaborar e acompanhar junto ao chefe do executivo a 

      execução do Plano e dos Projetos Estratégicos de 

      Governo 

Organização administrativa e funcional x   

Adequar a remuneração dos Conselheiros vinculados ao Conselho tutelar ao disposto pelo Conselho Federal e Constituiçao Estadual dos Direitos da Cri

e do Adolescente  

       x   Criação da Secretária/ Departamento Municipal do Meio Ambiente 

          x   Implantação do Plano de Cargo, Carreiras e Vencimentos. 

Aprimoramento da estrutura e do modelo 

operacional    Aquisição de móveis, equipamentos de informatica, 

     utensilios, veiculos, visando melhorar as condições de 

      trabalho, compatibilizando com as necessidades dos  

      serviços 

Legislação Municipal   x Revisar, atualizar e codificar a legislação municipal 

Uniformes para Servidores   x Aquisição de Uniformes para Servidores 

PROGRAMA: Controle Interno       

Controle Interno   x realizar treinamento e aperfeiçoamento dos servidores 



      que atuam no Controle Interno 

PROGRAMA: Treinamento e Capacitação de 

Recur-       

sos Humanos       

Capacitação de Servidores   x Promoção e participação em cursos, seminarios, estu- 

      dos dirigidos para reciclagem e aperfeiçoamento, vi- 

      sando aumento da capacidade e qualidade dos servi- 

      ços prestados aos municipes. 

PROGRAMA: Comunicação Social       

Serviços institucional de Comunicação Social   x Divulgar com transparência, através dos meios de  

      comunicação social, todas as informações da gestão 

      administrativa, financeira e social do Poder Executivo.  

        

          

          

          

          

          

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS 

PPA - PLANO PLURIANUAL 

ANEXO I - OBJETIVOS E METAS 

PODER EXECUTIVO -  GABINETE E SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FAZENDA E JURÍDICO



ORGÃOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS PROJETO ATIVIDADE OBJETIVOS - 2006/2009

PROGRAMA: Gestão da Política de 

Desenvolvi-       

mento Urbano   x Promover a fiscalização, referente ao uso e ocupação  

      do solo 

    x Fiscalizar os projetos de edificações 

PROGRAMA: Açoes de Informatica       

Informatizar todas as áreas, desenvolvendo um 

siste-    x Informatizar todos os setores e áreas da Prefeitura, e 

ma em rede.     coloca-los em rede . 

PROGRAMA: Planejamento e Orçamentação      

Melhorar e ampliar o sistema de execução 

orçamen-   x Executar o orçamento do Municipio dentro de um  

tária    processo dinâmico e automático, integrando os diver- 

      sos setores e departamentos, permitindo a tomada 

      de decisões com rapidez e segurança. 

PROGRAMA: Administração de Receitas       

Cadastro Fisico Rural   x Fazer atualização do cadastro físico da zona rural.  

        

IPTU - Planta de Valores   x Reorganizar a Planta de Valores do IPTU, com finali- 

      dade de praticar justiça fiscal. 

Fiscalização Tributária   x Aprimorar os critérios de ação fiscalizadora, com com- 

      bate a sonegação e a evasão fiscal. 



PROGRAMA: Administração Geral       

Organização Administrativa e Funcional x   criação de cargos, empregos e funções e ou altera- 

      ções na estrutura de carreiras, visando eliminar a fal- 

      ta de cargos técnicos e deficiência de pessoal quali- 

      ficado, revisando assim se necessário a estrutura or- 

      ganizacional. 

      Realizar o provimento dos cargos, mediante concurso 

    x público nos casos de vagância, criação e ou por 

      contrato por prazo determinado. 

          

          

          

          

          

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS 

PPA - PLANO PLURIANUAL 

ANEXO I - OBJETIVOS E METAS 

PODER EXECUTIVO - GABINETE E SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FAZENDA 

ORGÃOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS PROJETO ATIVIDADE OBJETIVOS - 2006/2009

PROGRAMA: MANUTENÇAO E 

CONSERVAÇÃO       

DE BENS IMÓVEIS       



Próprios Municipais x   Desenvolver, implementar projetos de melhoria das 

      instalações e prédios da Prefeitura, melhorando as 

      condições de trabalho dos servidores municipais e o 

      bom atendimento ao público. 

    x Ampliar os serviços de segurança patrimonial 

Controle Patrimonial   x Criar equipe permanente com vistas a efetuar e manter 

     atualizado os bens patrimoniais, definindo inclusive 

     aqueles que podem ser objeto de leilão por estarem 

      sucateados, obsoletos e imprestáveis ou por interes- 

      se da administração pública. 

PROGRAMA: Telefônia Celular       

Telefone Celular   x Apoio financeiro para implantação de sistema de  

      telefonia celular no município. 

PROGRAMA: Desenvolvimento Industrial       

Distrito Industrial x   Aquisição de um terreno e Construção de um distrito   

           industrial 

  x   Aquisição de imóvel para instalção de Usina de Biodiesel. 

Incentivos a Instalação de Industrias e Empresas   x Apoio financeiro para instalações de empresas no  

      municipio, com concessão de incentivos 

          

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS 

PPA - PLANO PLURIANUAL 

ANEXO I - OBJETIVOS E METAS 

PODER EXECUTIVO - SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

ORGÃOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS PROJETO ATIVIDADE OBJETIVOS - 2006/2009

PROGRAMA: Vias e Logradouros Urbanos       

Infra Estrutura Urbana x   Asfaltamento de Ruas e Avenidas do Municipio 

  x   Melhoria das Vias Públicas do Município com opera- 

      ções de recapagem asfaltica, e colocação e melhora 

      das placas de sinalização de transito 

  x  Aberturas de Vias Urbanas, com objetivo de facilitar 

     a passagem entre bairros e ligações com a Zona Ru- 



      ral. 

  x  Construção de Passeios e Murros nos Terrenos Muni- 

     cipais, visando a segurança e melhor acesso aos  

      pedestres. 

  x   Construção de Pontes na Zona Urbana 

  x   adequação das vias públicas e prédios objetivando a 

      melhorar o acesso aos portadores de deficiência fí- 

      sica. 

PROGRAMA: Serviços de Limpeza Urbana       

Qualidade e Eficiência na Coleta de Lixo.   x Colocar caçambas em pontos estratégicos nos Bairros 

      com finalidade de evitar o acúmulo de pequenas quan- 

      tidades de entulho nas vias e terrenos baldios. 

    x Implantar ponto de lixo nas comunidades rurais, visan- 

      do a coleta seletiva, evitando a poluição das nascen- 

      tes e matas ciliares. 

    x Realização de Campanhas educativas para a popula-  

      ção sobre a coleta seletiva. 

Equipamento e Material Permanente   x Aquisição de Caminhoes de Coleta de Lixo, caçamba, 

      e tambores para limpeza de ruas. 

        

          

          

          



          

          

          

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS 

PPA - PLANO PLURIANUAL 

ANEXO I - OBJETIVOS E METAS 

PODER EXECUTIVO - SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

ORGÃOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS PROJETO ATIVIDADE OBJETIVOS - 2006/2009

PROGRAMA: Iluminação Pública       

Ampliação da Rede de Iluminação Pública x   Ampliação da rede de iluminação pública em diversas 

      ruas do município. 

PROGRAMA: GESTÃO DE PROPRIOS 

MUNICIPAIS       

Próprios Municipais x   Ampliação do pátio municipal, com aquisiçao de 

      um Terreno para construção  

  x   Reforma do Prédio do Pátio Municipal  

  x   Construção de um Almoxarifado Geral 

    x Instalação de equipamentos de combate a incendio 

      nos próprios municipais. 

  x   Construção de Quadras Poliesportivas. 

         x Aqisição de Imóvel e construção de salas dos Conselhos Municipais e das Associações.

Arquibancadas para eventos x   Aquisição de um palco para eventos 



  x   Construção de um prédio para sede da Policia Militar 

      e Civil com patio para veiculos apreendidos. 

  x   Cobertura das Quadras do Clube Municipal 

  x   reforma do velorio municipal 

PROGRAMA: Pontes Urbanas       

Ribeirão Fortaleza x   Construção de pontes sobre Ribeirão Fortaleza, 

        

PROGRAMA: Habitações Urbanas       

Desenvolver política de habitação, visando 

ampliar a x   Construção de Casas Populares, com recurso próprios 

oferta de moradia     ou através de parcerias. 

  x   atendimento a comunidade carente efetuando reforma 

      de casas. 

  x   fornecimento de kit basico de materias para pequenas 

      reformas para familias carrentes. 

          

          

          

          

          

          

          



MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS 

PPA - PLANO PLURIANUAL 

ANEXO I - OBJETIVOS E METAS 

PODER EXECUTIVO - SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

ORGÃOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS PROJETO ATIVIDADE OBJETIVOS - 2006/2009

PROGRAMA: Saneamento Básico Urbano       

Corrego Quim Brito x   Ampliaçao do Sistema de Drenagem do Corrego Quim 

      Brito 

Rede de Esgoto x   Canalização da Rede de Esgoto até a ETE-Estação  

      de Tratamento de Esgoto. 

ETE-Estação de Tratamento de Esgoto x  Construção da Estação de Tratamento de Esgoto, 

      através de parcerias juntos a orgãos públicos. 

PROGRAMA: Aprimoramento da Estrutura e do      

Modelo Operacional x  Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, 

Modelo Operacional    ferramentas, maquinarios, utensilios e veiculos, visan- 

      do melhorar as condições de trabalho, compatibilizan- 

      do com os serviços 

PROGRAMA: Gestão de Politica de 

Transportes       

Transporte Urbano e Trânsito    x manter e aperfeiçoar o sistema de sinalização de 

      transito. 

PROGRAMA: Parques e Jardins e Arbonização       



Parques e Jardins x   construção, ampliaçao e reforma de praças, parques 

      e jardins. 

Calçadão no Centro  x   Construção de um Calçadão no centro da cidade. 

        

Arbonização   x Arbonização das Vias Públicas do Município 

PROGRAMA: Gestão de Comunidades Rurais       

Galpões nas Comunidades Rurais x   Construção de Silos para atender a necessidade dos 

      Produtores Rurais. (silos comunitários). 

Sedes nas Comunidades Rurais x   Construção de Sedes para Associações Rurais 

Mecanização Agricola   x fornecimento de máquinas e tratores agricolas para 

      pequenos produtores rurais. 

Segurança Pública   x Apoio Financeiro para a Criação e Manutenção da Patrulha Rural 

Desenvolvimento Rural   x Incentivar a Criação de Pequenas Industrias na Zona Rural. 

         x Conceder Incentivos para a instalação de Usina de Biodiesele Microdestilarias de Álcool

  x   Criar e manter Central de Vendas de Produtos Agropecuarios  

     x   Desenvolver Programa de melhoramento genético de rebanho bovino e suíno 

     x   Criação do Fundo Municipal da Agricultura 

          

          

          



MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS 

PPA - PLANO PLURIANUAL 

ANEXO I - OBJETIVOS E METAS 

 PODER EXECUTIVO - SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

ORGÃOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS PROJETO ATIVIDADE OBJETIVOS - 2006/2009

PROGRAMA: Estradas Vicinais       

Estradas Vicinais x   Construção, conservação, ampliação e recuperação 

      de pontes, estradas vicinais e "mata burros". 

      x   Conclusão do Asfalto Fortaleza/Jacuí e Fortaleza/Morro do Níquel 

PROGRAMA: Gestão Política de Meio 

Ambiente       

Apoio ao Meio Ambiente x   Construção de tanques redes, para repovoamento do Rio São João e Santana e preservação das matas ciliares.

  x   Construção de Horto Florestal 

    x Implantar sistema de reflorestamento em todo o Muni- 

     cípio, através de viveiros de mudas, com distribuição 

      a toda comunidade. 

    x Apoio aos órgãos ligados ao meio ambiente. 

  x   Projeto de paisagismo no perimetro urbano 

     x   Desenvolver projetos de preservação ambiental,conscientização ambiental através de covênios com órgãos públicos.



            x Despoluição de Rios e Córregos do Município  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS 



PPA - PLANO PLURIANUAL 

ANEXO I - OBJETIVOS E METAS 

PODER EXECUTIVO - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

ORGÃOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS PROJETO ATIVIDADE OBJETIVOS - 2006/2009

PROGRAMA: Alimentação Escolar       

Merenda Escolar   x verba de complementação da alimentação escolar 

PROGRAMA: Educação Infantil       

Educação Infantil   x Manutençao da estrutura educacional, voltadas para 

      educação infantil, inclusive com o transporte escolar 

      na Zona Rural. 

    x aquisição de uniformes para alunos municipais 

     Construção de prédios escolares destinados a Educa- 

  x   ção Infantil. 

  x  Construção e ou aquisição de parquinhos para o Pre 

      escolar e para o Ensino Infantil. 

PROGRAMA: Ensino Fundamental       

Ensino Fundamental   x Manutenção da estrutura educacional, voltadas para 

      o ensino fundamental, inclusive com o transporte es- 

      colar na Zona Rural. 

      criar e prover novos cargos, empregos e funções na  

  x   educação, ou contratação de pessoal por tempo  

           determinado, para expecional interesse público. 

expansão e oferta de vagas x   Construção de prédios escolares destinados ao Ensi- 



      no Fundamental, ampliando a oferta de vagas. 

  x   adequação dos prédios escolares para deficiêntes 

      fisicos. 

  x   reforma e ampliação de predios escolares 

    x aquisição de uniformes para alunos municipais 

PROGRAMA: Ensino Médio x   Criação de uma Escola Técnica Profissionalizante 

Curso Profissionalizante           

PROGRAMA: BOLSA DE ESTUDOS    x Concessão de Bolsas de Estudos a estudantes do Ensino Médio e Superior residentes no município

Bolsa de Estudo            

PROGRAMA: Treinamento e Aperfeiçoamento       

Projetos especiais   x participação em projetos especiais através de parce- 

      rias com Governo Federal e Estadual, visando a 

      inclusão de adultos para a Alfabetização, bem como 

      o Treinamento de Docentes. 

        

          

          

          

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS 

PPA - PLANO PLURIANUAL 

ANEXO I - OBJETIVOS E METAS 

PODER EXECUTIVO - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO



ORGÃOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS PROJETO ATIVIDADE OBJETIVOS - 2006/2009

PROGRAMA: Informática na Escola       

Laboratorios de Informática x   criação de salas de informatica nas escolas munici- 

      pais, com acesso a internet para uso dos alunos e 

      dos docentes. 

  x   Informátização das Secretárias Escolares 

PROGRAMA: Biblioteca   x Melhora do Acervo da Biblioteca para alunos e Profes- 

Biblioteca     sores 

PROGRAMA: Alfabetização Total      

Censo Escolar x   Realizar censo municipal do analfabetismo funcional. 

       

Alfabetização de Jovens e Adultos   x Cursos de Alfabetização de Jovens e Adultos 

PROGRAMA: Infra Estrutura Escolar       

Infra Estrutura x   Aquisição de móveis, utensilios, para as Escolas e 

      reformas quando necessárias. 

Transporte Escolar x   Reforma dos Veiculos Utilizados no Transporte Esco- 

      lar. 

  x   Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar 

Veiculos da Educação x   aquisição de veiculo para Serviço de Educação 

PROGRAMA: Educação Especial       

Educação Especial   x Promover a Educação Especial, através de projetos 

      de inclusão em parceria com orgâos públicos. 



PROGRAMA: Difusão Cultura       

Projetos Culturais   x Levar a música, teatro, dança as comunidades, pos- 

      sibilitando o acesso de todos aos bens culturais. 

Casa da Cultura x   Aquisição de Terreno e Construção da Casa da  

      Cultura e Biblioteca Municipal. 

          

          

          

          

          

          

          

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS 

PPA - PLANO PLURIANUAL 

ANEXO I - OBJETIVOS E METAS 

PODER EXECUTIVO - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

ORGÃOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS PROJETO ATIVIDADE OBJETIVOS - 2006/2009

Projetos Culturais   x Levar entreterimento aos bairros e à populaçao caren- 

      te através de oficinas de teatro e dança. 

    x Apoiar e incentivar as manifestações populares: reina- 

      do, cavalhada, congada, mocambique, carnaval, festas 

      juninas etc .... e Casa Artesanal   



Incentivo a Cultura   x Promover a defesa do Patrimonio Histórico,artistico e 

      cultural, através de parcerias 

PROGRAMA: Desporto      

Praça de Esportes x  Construção da Praça de Esportes 

Pista de Skate, Bike e Patins x   Construção da Pista de Skate, Bike e Patins 

Pista de Atletismo x   Construção da Pista de Atletismo. 

Campos de Futebol x   Construção de Campos de Futebol nos Bairros Rurais 

Academia de Ginastica x   Construção de Academia de Ginastica 

Pista Motocross x   Construção da pista de motocross 

Jogo Malha x   Construção de área para jogo de malha e bocha 

PROGRAMA: Desporto de Rendimento       

Desenvolvimento de Atividades   x realização de campeonatos, torneios, maratonas, 

      cursos técnicos sobre a pratica esportiva de compe- 

      tição. 

PROGRAMA: Lazer e Recreação       

Parques Infantis x   Construção de parques infantis junto as quadras de 

      esporte 

PROGRAMA: Gestão de Politicas de 

Educação,        

Cultura, Esporte, Lazer e Turismo       

      Aquisição de móveis, equipamentos de informática, 

Infra Estrutura x   utensilios, veiculos, visando melhorar as condições 

      de trabalho, compatibilizando com as necessidades 



      de serviço. 

        

          

          

          

          

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS 

PPA - PLANO PLURIANUAL 

ANEXO I - OBJETIVOS E METAS 

PODER EXECUTIVO - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

ORGÃOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS PROJETO ATIVIDADE OBJETIVOS - 2006/2009

PROGRAMA: Promoção do Turismo       

    x Firmar parcerias com orgãos Federais e Estaduais 

Turismo     com vista a implantar o turismo responsavel, com 

      preservação do Meio Ambiente. 

    x Manter e promover as festas turisticas do Município 

  x   Implantar posto de atendimento ao turista 

    x Divulgar Calendário de Eventos do Municipio 

    x Incentivar os produtores rurais a construção de pes-  

     queiros, pousadas, restaurantes rurais, com objetivo 

      de desenvolver o potencial turistico do município. 

    x Promover Festivas de Musica e Festivais Gastronomi- 



      cos  

    x Participar de Projetos Regionais sobre Turismo 

  x   Formação da Banda de Musica do Município, com 

      finalidade turistica e cultural. 

Apoio e Incentivo ao Comércio de produtos Locais x   Criação do "Portal Fortaleza" 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS 

PPA - PLANO PLURIANUAL 

ANEXO I - OBJETIVOS E METAS 

PODER EXECUTIVO - SERVIÇO DE SAÚDE  

ORGÃOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS PROJETO ATIVIDADE OBJETIVOS - 2006/2009 

PROGRAMA: Assistência Domiciliar de Saúde       

Programa de Saúde da Familia   x Manutenção e aprimoramento do Programa de Saúde 

      da Familia, com aumento do numero de pessoas 

      atendidas. 

  x   Construção do Prédio do Programa Saúde Familia 

PROGRAMA: Atendimento Ambulatorial 

Emergêncial       

e Hospitalar    Aquisição de móveis, equipamentos de informática e 

     de saúde, utensilios, veículos, visando melhorar as 

Aprimoramento da estrutura e do modelo 

operacional x  condições de trabalho compatibilizando com as ne- 

      cessidades da população. 

  x  Reforma de predios destinados à área da saúde, visan  

      do melhorar atendimento e condições de Trabaho 

Próprios Municipais x   construção de centro de saude nos bairros 

       x   construção do pronto socorro municipal 

  x   implantação do centro de tratamento de saúde mental 



PROGRAMA: Assistência Farmacêutica       

Farmacia Básica   x reestruturar a assistência farmacêutica prestada na 

      rede, controlando e racionalizando os recursos, à fim 

      de que todos tenham acesso à medicação necessária 

      aumentando o estoque de medicamentos básicos 

PROGRAMA: SAÚDE BUCAL       

Saúde Bucal   x promover a saude bucal, através de campanhas em 

      escolas, creches e com a população em geral. 

PROGRAMA: Serviços Odontologicos       

Serviços Odontologicos   x restruturação dos serviços odontologicos ampliando o 

      atendimento às populações carentes. 

  x   Aquisição de veiculo para setor de serviços odontolo- 

      gicos 
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PROGRAMA: Análises Clinicas       

Laboratorio de Analise Clinicas x   Aquisição de equipamentos e reaparelhamento do 

      laboratorio, com ampliação de sua capacidade de 

      realização de exames. 

PROGRAMA: Vigilância Epidemiologica       

Vigilancia Sanitária x  Reaparelhamento da Vigilância Sanitária, inclusive 

      com trabalho de campanhas educativas. 

       x   aquisição de veiculo para vigilância sanitária 

    x Promover ações especificas que visem o controle e a 

      prevenção de doenças e do controle epidemiologico.  

Combate a Dengue   x promover e ampliar o combate ao mosquito transmis- 

      sor da Dengue, evitando epidemias. 

Manutençao do Canil Municipal   x manutenção e aprimoramento do canil municipal 
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PROGRAMA: Amparo Assistêncial ao Idoso     Aquisição de um terreno e construção de um Lar  

Assistência à pessoa idosa x   abrigo para idosos 

    x  atender pessoas idosas sem referência familiar, pro- 

      porcioando serviços de enfermagem, higienização, ali- 

      mentação, atividades culturais e ocupacionais. 

PROGRAMA: Atenção à pessoa portadora de    x  atender pessoas portadoras de deficiência qualificando 



deficiência.     e melhorando os beneficios e serviços assistênciais. 

       

PROGRAMA: Amparo Assistêncial a Criança e 

ao      

Adolescente      

Assistência a criança em regime de creche   x Atender crianças de Zero a Seis anos, proporcionando 

      assessoria técnica e profissional tanto assistêncial 

      como educativa 

       x   Construção de uma Creche para atender Crianças. 

Assistência ao Adolescente   x Atender Adolescente em risco pessoal e social con- 

      cedendo trabalho sócio-educativo, apoio a família e  

      atividade de lazer, recreação, cultura, reforço escolar, 

      esporte e musicoterapia. 

    x Promover a retirada da rua, acompanhamento e apoio 

      familiar e encaminhamento a escola  

  x   Construção de Abrigo Provisorio para Crianças e Ado- 

      lescentes. 

Fundo da Infância e Adolescência     x Destinação de Recursos para o FIA 

               

PROGRAMA: Geraçao de Renda Social     Atender Adolescentes e adultos em cursos profissio- 

Geração de Renda   x nalizantes de economia informal, desenvolvendo a 

      qualificação profissional, visando a melhoria da renda 

      familiar e encaminhamento a escola  



       x   Criação de um centro profissionalizante com jornada 

      ampliada, para atender adolescentes 
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PROGRAMAS: Campanhas Educativas Sociais       

Campanhas Educativas Sociais   x Sensibilizar a comunidade a "não dar Esmolas" para 

      a melhoria da qualidade de vida e o exercício da cida- 

      dania, encaminhando para os conselhos de assistên- 

      cias as pessoas necessitadas. 

PROGRAMA: Melhoria das Condições de 

Habita-      

cionais Urbanas e Rurais   x Parceria com o serviço de obras, com finalidade de 

Habitações Urbanas e Rurais    levantamento cadastral das familias necessitadas de 

     reformas habitacionais, de construção da casa pró- 



      pria e regularização de construçoes irregulares. 

PROGRAMA: Subvenções Sociais    x Promover o cadastramento de todas as entidades  

Entidades Asistênciais não Governamentais     assistênciais do município, suas carências e neces- 

      sidas, forma de atuação. 

    x  Promover subvenções sociais a entidades realmente 

      necessitadas, com caráter de complementação da 

      atividade do município na área social e educacional. 

  x   Criar sala para reunião dos diversos conselhos muni- 

      cípais, facilitando as suas atividades. 

  x   Equipar os Conselhos municipais, com a instalação 

      de uma infra-estrutura minima, composta de móveis, 

      veiculos, servidores, veiculos, para adequado desen- 

      volvimento de suas atividades institucionais. 

        

          

          

          

          

          

          



        

        

 


