JANEIRO DE 2017

PLANO DE GOVERNO

GESTÃO E TECNOLOGIA
 Fomentar a modernização da gestão municipal;
 Fortalecer os instrumentos de governança (banco de dados);
 Mobilizar recursos: humanos, financeiros e de conhecimento.

GESTÃO ESTRATÉGICA
Garantia da continuidade dos procedimentos que permitam estabelecer, definir
critérios, referenciais, conceitos e demonstrações do processo de mudança no
âmbito da contabilidade pública e na prestação do serviço público.
 Prestação de contas;
 Participação popular;
 Fortalecimento dos canais de comunicação - mídias sociais;
 Desenvolvimento de projetos prioritários – Prefeitura e Sociedade;
 Desenvolvimento de Fóruns e Conselhos;
 Inovações público-privadas pela sustentabilidade;
 Manutenção de parcerias locais, dando continuidade ao repasse financeiro
para as entidades habilitadas.

GESTÃO E INTEGRIDADE PÚBLICA
 Ampliação e fortalecimento dos mecanismos de controle interno;
 Estímulo ao controle social;
 Promoção da ética pública;
 Transparência pública e acesso à informação;
 Manutenção da ouvidoria pública municipal;
 Garantia da valorização dos servidores, capital humano e intelectual;
 Promoção de ações de treinamento e desenvolvimento dos servidores;
 Realização de concurso público.

EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Ampliação do Ambiente de Negócios:
 Ampliação das compras públicas locais;
 Desburocratização da abertura de novos negócios;
 Apoio ao Micro Empreendedor Individual;
 Integração do papel do Agente de Desenvolvimento junto às empresas;
 Garantia da implementação do Programa de Desenvolvimento Empresarial e
Incentivo ao Emprego;
 Implantação da funcionalidade da Casa do Empreendedor;
 Garantia da continuidade de todos os novos programas de
empreendedorismo;
 Fomento à agricultura e à pecuária por meio da valorização do homem do
campo e da agricultura familiar.

EDUCAÇÃO
Garantia da continuidade de todos os novos programas educacionais.
 Promover a educação alimentar, nutricional, sanitária e ambiental, nas
escolas, para fortalecer a importância de hábitos saudáveis aos alunos;
 Assegurar a continuidade dos investimentos na infraestrutura das escolas;
 Garantir serviços educacionais de qualidade para a nova creche do São
Bernardo;
 Implantar nova biblioteca municipal, no prédio já em construção, no bairro
São Vicente;
 Fortalecer a estratégia de ampliação do espaço físico e do período de
permanência dos estudantes nas escolas, sob a finalidade de efetivar uma
agenda de Educação Integral;
 Incluir o conceito de “empreendedorismo” na formação básica dos alunos da
rede municipal de ensino.

CULTURA E TURISMO
Implantação do Sistema Nacional de Cultura:
 Ampliar progressivamente os projetos de formação cultural;
 Garantir o sistema de informações e registros das manifestações culturais.
 Implantação dos Sistemas Setoriais de Cultura:
 Patrimônio cultural;
 Museu;
 Biblioteca;
 Outras iniciativas no setor:
 Garantia da total restauração e investimentos para a abertura e funcionamento
da Casa da Cultura;
 Garantia da continuidade das parcerias com os Municípios, Governo Estadual,
Governo Federal e demais entidades para o fortalecimento do Caminho Religioso
e do Projeto “Entre Serras da Piedade ao Caraça”;
 Fortalecimento do Turismo local e regional por meio dos elementos
constitutivos do sistema de cultura;
 Desenvolvimento de diretrizes para o ICMS Turístico.

ESPORTE / QUALIDADE DE VIDA
Assegurar a continuidade de todos os investimentos e ações do setor nas
diretrizes do ICMS Esportivo.
 Ofertar novas oportunidades e apoio na participação em disputas esportivas
fora do município;
 Garantir a instalação de novas academias ao ar livre;
 Fomentar o Programa Bolsa Atleta;
 Estimular novas modalidades esportivas;
 Garantir a implantação do Centro Esportivo com novas instalações para
treinamento, constituindo-se, também, um novo ambiente familiar, seguro e
voltado à promoção da qualidade de vida.

MEIO AMBIENTE
O Plano Municipal de Saneamento Básico é um poderoso instrumento de
planejamento e um componente estratégico para subsidiar os gestores públicos
nas tomadas de decisões.
 Priorizar a agenda de implantação das novas ações diagnosticadas pelo Plano
Municipal de Saneamento Básico elaborado no ano de 2014;
 Desenvolver diretrizes para o ICMS Ecológico;
 Implantar novas fontes de energia renovável;
 Assegurar a continuidade dos estudos técnicos, para registro e reconhecimento
do Parque Recanto Verde, junto aos órgãos competentes;
 Promover educação e preservação ambiental;
 Estabelecer novas compensações ambientais para a preservação das áreas
verdes do município;
 Garantir a continuidade de todas as ações e investimentos para a melhoria da
organização e limpeza da cidade.

INFRAESTRUTURA / OBRAS
O Plano Diretor é uma ferramenta legal que visa a democratização da moradia
digna e a previsão de infraestrutura, transporte e mobilidade, podendo, ainda,
reduzir as desigualdades, gerar emprego e trazer oportunidades para a
economia local.
 Elaborar novo Plano Diretor;
 Elaborar Plano de Mobilidade Urbana;
 Assegurar todos os investimentos para a execução total das obras em
andamento.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA
Garantir a implantação do Projeto Olho Vivo e aprimorar a rede sociossistencial do
município, a partir da gestão dos serviços do Centro de Empreendedorismo
Desenvolvimento Social e Segurança Pública Municipal.
 Fortalecer a rede de serviços sociais no Núcleo de Apoio à Família;
 Assegurar os investimentos dos programas sociais na sede, nos distritos e nas
comunidades rurais;
 Orientar as equipes de referência sociassitenciais;
 Otimizar os serviços socioassitenciais de acordo com a demanda e a realidade do
município;
 Assegurar a dignidade dos usuários em situação de vulnerabilidade no
fortalecimento dos projetos do Programa de Inclusão Produtiva da Mulher (Lei
1711/2013);
 Participar, zelar e realizar monitoramento, acompanhamento e avaliação dos
impactos e benefícios das ações sociais de acolhimento e igualdade social;
 Garantir a continuidade de todos os novos programas sociais em andamento;
 Garantir reserva financeira para a manutenção dos investimentos junto à Polícia
Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.

