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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ-BA
acunui Cidzée Foi'te, q'ovo 'Feiz
CNPJ: 14.217.34310001-17
Praça Municipal, sln, centro, CEP: 48.650-000, centro, Macururé-A

MacururélBA, 30 de setembro de 2013.
Excelentíssimo Senhor
Vereador Josias Gomes da Cruz
Digníssimo Presidente da Câmara de Vereadores de Macururé
Nesta

REF.: MENSAGEM A LEI W056/20113.

Ilustríssimo Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.
Em cumprimento ao disposto no Art. 165, da Constituição da
República Federativa do Brasil e na Lei Orgânica Municipal, bem como nas demais
normas complementares em vigor, temos a honra de submeter à elevada
consideração de Vossas Senhorias, para apreciação, o Projeto de Lei que "dispõe
sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014 a 2017 e dá outras providências'.
A construção do Plano Plurianual (PPA) para o período 2014-2017
foi baseado na metodologia adotada pelo Governo Federal, tendo como principal
motivação a busca por um caráter mais estratégico para o Plano, criando as
condições efetivas para a formulação, a gestão e a implementação das políticas
públicas.
O PPA declara as escolhas que se materializarão em políticas
públicas para o atendimento às demandas da população. Este novo formato de
elaboração do PPA visa expressar um caráter mais estratégico, a fim de criar
condições efetivas para uma formulação mais condizente com a atual realidade,
como proporcionar também melhores instrumentos de implementação,
monitoramento e aperfeiçoamento.
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Em conformidade com a legislação vigente, o Plano Plurianual passa
a se estruturar por meio dos Programas Temáticos, Objetivos, Metas e Iniciativas,
tornando-se a Ação uma categoria exclusiva dos orçamentos.
Assim sendo, ao encaminhar este Projeto de Lei, estamos certos de
que contaremos com o decidido apoio dessa Câmara Municipal, respaldo
parlamentar essencial à implantação, execução e continuidade das ações
administrativas do Poder Público Municipal, em proveito e beneficio do nosso
Município e do bem estar de sua população.
Aproveito o ensejo para renovar a V. Sa, e seus Dignos Pares as
expressões do mais elevado apreço e distinta consideração.

Gabinete da Prefeita Municipal de Macururé, 30 de Setembro de 2013.

Suma Eliane Adriano do Nascimento Carvalho
Prefeita Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ-BA
acurun Czde Foite, (Povo q'e&
CNPJ: 14.21734310001-17
Praça Municipal, s/n, centro, CEP: 48.650-000, centro, Macururé-BA

LEI N° 056 DE 08 DE JANEIRO DE 2014.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
período 2014-2017 e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Macururé, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1 0 - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município para o período de 2014 a 2017,
em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1 0 da Constituição Federal.
Art. 20 - O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e
estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas.
Art. 30 - O PPA 2014-2017 é instrumento de planejamento governamental que define
diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das
políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do
desenvolvimento sustentável.
Art. 40 - O PPA 2014-2017 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental
por meio de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, assim
definidos:
- Programa Temático: que expressa e orienta a ação governamental para a entrega de
bens e serviços à sociedade; e
II - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: que expressa e orienta as
ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.
Art. 50 - O Programa Temático é composto por Objetivos, Indicadores e Valor Global.
§ 1 0 - O Objetivo expressa o que deve ser feito, reflete as situações a serem alteradas pela
implementação de um conjunto de Iniciativas e tem como atributos:
- Órgão Responsável: órgão cujas atribuições mais contribuem para a implementação do
Objetivo;
lI - Meta: medida do alcance do Objetivo; e
III - Iniciativa: atributo que declara as entregas de bens e serviços à sociedade.
§ 20 - O Indicador é uma referência que permite identificar e aferir, periodicamente,
aspectos relacionados a um Programa, auxiliando o seu monitoramento e avaliação.
§ 3° - O Valor Global indica uma estimativa dos recursos necessários à consecução dos
Objetivos relacionados ao tema no período do Plano.
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Art. 60 - Integram o PPA 2014-2017 os seguintes anexos:
- Anexo 1 - Programas Temáticos; e
II - Anexo II - Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado.

Alt 7° - Caberá ao Chefe do 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. 80 - Os Programas constantes do PPA 2014-2017 estarão expressos nas leis
orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.
§ 1 0 As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias
anuais.
§ 2 1 As vinculações entre ações orçamentárias e Iniciativas constarão nas lei
orçamentárias anuais.

Art.

90

- A criação de ações no orçamento será orientada:
- para o alcance das metas dos Objetivos;
II - pela viabilização da execução das Iniciativas.

Alt 10 - O Valor Global dos Programas, as Metas e os enunciados dos Objetivos não são
limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias e nas
leis de crédito adicional.
Art. 11 - Os orçamentos anuais, compatibilizados com o PPA 2014-2017 e com as
respectivas lei de diretrizes orçamentárias, serão orientados pelas diretrizes definidas na
Visão Estratégica expressas no Plano para o alcance dos Objetivos estabelecidos.
Art. 12 - O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade no processo de
monitoramento e avaliação dos Programas do Plano Plurianual para o quadriênio 20142017.
Alt 13 - A inclusão, exclusão ou alteração de Programas constantes desta Lei serão ;I
propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão, sempre que
necessário.
Parágrafo único: 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.
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CNPJ: 14.217.343/0001-17
Praça Municipal, sln, centro, CEP: 48.650-000, centro, Macururé-BA

Art. 14 - O investimento plurianual de que trata o §1 do art. 167 da Constituição Federal,

para o quadriênio 2014-2017, será contemplado por meio das Iniciativas e respectivas j
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. 15 - O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo relatório de avaliação dos

resultados de implantação deste plano.
Art. 16 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Macururé, 08 de Janeiro de 2014.
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Suma Eliane Adriano do Nascimento Carvalho
Prefeita Municipal
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ANEXOS
1- Programas Temáticos
II- Programas de Gestão e Manutenção
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QUADRIÊNIO 2014-2017
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1- PROGRAMAS TEMÁTICOS

002

1

SAÚDE EM VIGILÂNCIA

raro funcionamento da Secretaria de Saúde, através ações de gestão, como: Manutenção e coordenação das
desda SMS e revltalizaçSo da informática; Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; Manutenção do
ho Municipal de Saúde; Desenvovimento das Atividades do TFD.
Promover assistência integral
através dos princípios do SUS (Universalidade, Integralidade e Equidade), facilitando e ampliando o acesso da
içêo aos serviços de: média e alta complexidade; vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental; atenção
agentes comunitários; saúde da familia; assistência farmacêutica; saúde bucal; vacinação; saúde do idoso.
star a qualidade de vida da população, realizando ações de prevenção, como: Promoçâo de hábitos
tares saudáveis; Programa de Controle de hlpertensêo e diabetes; Programa de Pré-Natal - Humanização do
Programa academia de Saúde

TT
Estabelecimentos e Saúde com ateni7
mbulatoriai com atendimento médico
quantidade
2009
especialidades básicas
____________________ _________
Leitos para internaçao em Estabelecime
de
quantidade
O
2009
Saúde total
Estabelecimentos de Saude que prestam
8
quandade
2009
O

18.518.000,00
Secretaria Municipal de Saúde

______________

aUrbana
ona Rural

_

pliar e melhorar a oferta de serviços médico e odontológico er
investindo na estrutura física e de pessoal existente.
50%
50%

L

percentual
percentual
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SAÚDE EM VIGILÂNCIA

Pagamento de plantões à médicos, técnicos e demais profissionais plantonistas;
Pagamento de despesas extras do Programa de Média e Alta Complexidade —SAMU;
Manutenção do serviço de atendimento móvel de saúde - SAMU
Aplicação de recursos oriundos do Estado/união, visando a investigação de óbitos naturais e de causas
adversas, o controle das doenças infecto contagiosas e de doenças não infecto contagiosas, bem como a
Informação da população e órgãos de saúde, objetivando sua prevenção.
Implementação a gestão de vigilância ambiental em saúde no município, a fim de acompanhar, combater
e controlar proliferação de vetores e os fatores ambientais que afetam a saúde, como também redução
de animais nas ruas;
Combate às Endemias - combater a ação de vetores e zoonoses que coloquem em risco a saúde da
população, através da articulação da sociedade civil e poder público para enfrentamento de epidemias;
Capacitação dos profissionais de endemias, vigilância sanitária, e/OU epidemiológica;
Controle de fatores ambientais para melhoria da qualidade de vida, visando pela excelência dos
programas federais do vigiágua, vigisolo, manter atualizada a coleta de materiais para analise laboratorial,
Fortalecer as ações da Vigilância Sanitária nos controles de riscos e na defesa do direito ao consumo
saudável.
Implantar uma política municipal de saúde que invista na humanização da assistência à saúde, na
prevenção da doença e promoção de saúde, fortalecendo a municipalização plena da saúde,
reorganizando a rede de atenção à saúde em todos os níveis, assegurando as condições de acesso de
Reforma e adequação dos espaços físicos, manutenção e contratação de profissionais e aquisição de
equipamentos para o desenvolvimento de serviços especializados da área médica;
Construção de novos postos de saúde;
Aquisição de móveis e equipamentos pare as Unidades de Saúde;
Construção, reforma e manutenção de novas UBS;
Reforma, ampliação e manutenção da Unidade Mista de Saúde Orminda Almeida Gonçalves;
Criação de novos PSFs.
Aplicação dos recursos oriundos da esfera federal, estadual e municipal, visando à operacionalização das
equipes de saúde da família, contribuindo no assistencial a partir da Atenção Básica, contando com a
equipe especializada, adesão ao Programa Prevenção à Violência, Saúde na Escola e NASF;
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Ampliar e implantar novas equipes de Saúde da Família para melhoria do acesso e qualidade dos serviços.
Aquisição de medicamentos da Assistência Farmacêutica, também aqueles relacionados a agravos de
programas de saúde especifico no âmbito da Atenção Básica.
Aquisição de medicamentos de autocusto;
Aplicação do sistema de fornecimento e monitoramento da distribuição de medicamentos a todos os PSFs
e da UBS;
Mantendo e aplicando o atendimento odontológico, aquisição de medicamentos, ampliação e reforma de
espaços físicos que contemplem os PSFs;
Contratação e capacitação dos profissionais que atuam na rede;
Incentivar todas as equipes de saúde bucal a realizar atividades educativas nas instituições de educação
de sua área de abrangência;
Aquisição E_
de equipamentos odontológicos para os Ws e UBS.
Esta ação nsiste na aplicação de recursos destinados as campanhas de vacinação mediante recursos na
esfera federal, estadual e municipal;
Capacitação dos profissionais envolvidos.
Aquisição de um micro ônibus para atender a demanda de atendimento do TFD;
Aquisição de móveis e utensilios para a casa de apoio ao TFD;
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Melhorar o atendimento médico e odontológico em
vestindo na qualificação nos servidores municipais

Zona Urbana~
¥

50%

percentual

Zona Rural

50%

percentual

50

%,I

Capacitação dos profissionais - ACS
Organização de cursos de capacitação em Saúde do Idoso para as equipes de Saúde da Família;
Lpacitação dos Conselheiros de Saúde (titulares e suplentes).
ICaoacitacão permanente dos funcionários do FMS:

Aumentar a expectativa de vida da população municipal em 50% ei
melhora da
saúde.
ona Urbana
Zona Rural

50%
50%

percentual
percentual

Aplicação de recursos, visando a operacionalização do programa AcS, bem como, reorientar a assistência
domiciliar;
Realização de atividades no controle de obesidade infantil;
Desenvolver o SISVAN - Sistema de Vigilância Alimentar e Nutriclonal;
Promover ações de nutrição para beneficiários do Bolsa Família, aquisição de equipamentos e distribuição
de material educativos.
Organização através do NASF, de ações referentes a atividades físicas, práticas corporais para a população
idosa e seus familiares.
Atendimento integral ao diabético;
Realização de grupos de atividade física, palestra, capacitação das Equipes de Saúde da Família;
Detecção precoce e tratamento das complicações por meio de consultas, exames laboratoriais;
Capacitaçílo dos profissionais do Programa de Controle de Hipertensão e Diabetes;
Promoção de campanhas educativas de prevenção à saúde.
inscrever no pré-natal 100% das gestantes no SUS;
arantir o acesso ao prè-natal, com no minimo 6consultas prénatal e 1 de puerpéruo (tese pos-parto, em
que a mulher experimenta modificações físicas e psíquicas);
Aplicar vacina antitetânica em 100% das gestantes atendidas.
Construção e manutenção da academia de saúde, na sede do município a médio prazo, estruturando
adequadamente com equipamentos e com uma equipe multiprofissional para trabalhar os
pacientes/clientes.

CERTIFICAÇAO DIGITAL: NV6M1H11 LHDUECUNXJDHCIBW

Esta edição encontra-se no site: www.macurure.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Di;'iro Oflcial do

Macururé

MUNiCIPIO

1 0de Janeirode2014
13-AnolX-N°54

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ

PPA 2014-2017

1-PROGRAMAS TEMATICOS

002

SAÚDE EM VIGILÂNCIA

Melhorar o funcionamento das práticas administrativas em 50%,

~ona

Urbana

50%

tona Rural

percentual
percentual

Ampliação do sistema de informática e capacitação dos profissionais;
Aquisição de um veículo para a Secretaria Municipal de Saúde;
Aquisição de ambulâncias para a Unidade Mista de Saúde Orminda A. Gonçalves;
Manter atualizado os cadastros de atendimentos nos diversos programas com atuação no município.
Manutenção dos programas e convênios com União e Estado (Atenção BásicafrFD/PSF/PACS/Saúde
Bucal/NASF/SAMU, melhoria e acesso da qualidade Saúde na Escola; Vigilância Sanitária e Epidemiológica;
Apoio à criação do plano de carreira dos servidores da saúde;
Implantar a Casa de apoio da Saúde, com permanência máxima de 12 horas, para pacientes que
necessitam realizar exames e consultas em outros centros e que residem nos povoados;
Implantar sistema adequado de controle em relação ao lixo hospitalar do município;
i mplantar sistema de transporte 24 horas disponiveis para o deslocamento dos pacientes/clientes para a
sede e/Ou outras localidades.
Manutenção de ações móveis de saúde - FMS
Manter as ações do Conselho Municipal de Saúde, garantindo o seu funcionamento;
Garantir apoio na referência e no Tratamento Fora do Domicilio-TFD (tanto do paciente/cliente como do
acompanhante - transporte e estadia).
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EDUCANDO PARA O PROGRESSO -

Assegurar uma educação de qualidade garantindo a formação cidadã e aprimorar a gerstão escolar e as
práticas pedagógicas das escolas por meios de ações, capazes de alcançar resultados concretos, fortalecendo
a educação pública no município.

Promover organização e

planejamento de ações que possibilitem a evolução da cultura municipal. Oferecer o acesso ao esporte e
Jazer promovendo às práticas esportivas e educativas, garantindo que os indivíduos possam conquistar uma
vida saudável e plena.

I0EB - 4 2 serie/5 2 ano

percentual

2011

3,1

IDES - 8 serie/92 ano

percentual

2011

3,4

População Educacional-Censo Escolar

quantidade

2011
23.700.000,00

Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer
Garantir a qualidade de ensino em 90%, aprimorando e readequandc
práticas e ações pedagógicas e de gestão,

Zona Urbana
Zona Rural

50%
Soe/.

percentual
percentual

Fortalecer e ampliar as ações da Educação Básica que garanta às crianças, os jovens e os adultos, a
permanência nas escolas através de urna educação voltada para a formação dos mesmos tornando-os
pessoas críticas, participativas e competitivas e preparadas para o mundo de trabalho.
Promover e oferecer formação continuada para os professores da rede pública municipal de educação.
Adequação dos espaços físicos (recreação) das escolas de educação infantil e escolas de ensino fundamental.
Manutenção e aquisição dos programas do FNDE.
Adequar e/ou ampliar os espaços das escolas municipais de acordo com os padrões mínimos de infraestrutura
visando atender o desenvolvimento das ações dos programas do Governo Federal e Estadual, na perspectiva
da Educação Integral
Garantir assistência psicossocial aos alunos que apresentam transtornos comportamentais em parceria com o
programa "Saúde na Escola" e a implantação de uma equipe multidisciplinar.
Disponibilizar e adquirir equipamentos, materiais permanete e de consumos para as unidades de ensino da
rede pública municipal.
Manutenção do programa merenda escolar, acompanhado por um nutricionista.
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EDUCANDO PARA O PROGRESSO

Manutenção do transporte escolar.
Informatização das escolas da rede municipal de ensino.
Criação e/ou ampliação de bibliotecas públicas municipais e nas escolas da rede de ensino municipal.
Implatação do plano de cargos e salários.
Capacitação para profissionais que trabalham com educação de jovens e adultos.
Desenvolver ações interdisciplinares que envolvam os temas transversais (Ética, Cidadania, Meio Ambiente,
Saúde, etc.).
Climatização do espaço cultural da Secretaria de Educação.

•

.. Criar e expandir programas e ações que desenvolvam a cultura local
em 60%.

Zona Urbana

60%

percentual

Zona Rural

60%

percentual

Implantar um sistema de cultura
Promover e fortalecer as festas tradicionais do município ( São João, São Pedro, Vaquejadas, Romaria da
Colina, Festa Gospel Anual.)
Apoiar e promover ações das bandas locais e artistas locais.
Realização da feira cultural com: artesanato, comidas típicas e apresentações.
Dinamização de cultura, promovendo maior divulgação das manisfestações culturais, cívicas e artísticas.
Criação e implantação de um centro de cultura.
Aquisição de acervo cinematográfico educativo.
Aquisição de instrumentos musicais para bandas de fanfarra para todas as escolas da rede de ensino.

1 Il- IUAÇAO L)I(I 1 AL: NV6MH1 LHDUECUNXIDHCIBW

Esta edição encontra-se no site: www.macurure.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Sexta-feira
10 de Janeiro de 2014
16- Ano IX - N ° 54

Macururé

MUNICPIO

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ

PIRA 2014-2017
1-PROGRAMAS TEMÁTICOS

004

J

DESENVOLVIMENTO URBANO

Cuidar dos patrimónios, oferecendo melhor aspecto paisagístico no município e outros espaços
públicos, gerando mais fonte de renda pela atração de visitantes a uma cidade bonita e organizada.
Priorizar realizações e melhorias, com obras de infra-estrutura que abrangem os serviços de
urbanização, pavimentação, saneamento segurança, que auxiliam no desenvolvimento da cidade,
proporcionando melhor condição devida a população.
Manter povoados, distritos e a sede com uma Iluminação pública eficiente firme e segurança aos seus
munícipes.
Manter a cidade com padrão de sinalização para prevenção de acidentes. Alem de melhorar as estradas
vicinais com terra planagem, facilitando o transporte coletivo e a escoação da população.
Atender as comunidades carentes com água potável levando saúde e uma vida mais digna e saudável

Abastecimento de Água - Número de municípios com
rede de distribuição de água - Condição de
atendimento - Água sem tratamento

quantidade

2008

de municípios com algum serviço de saneamento
básico -Tipo de serviço - Total com algum serviço de quantidade 2008
saneamento básico
Manejo de residuos sólidos - Número de municípios
que coletam e/ou recebem resíduos sólidos de
quantidade 2008
serviços de saúde sépticos - Forma de disposiçã o no

1

1

1

&700.000,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Melhorar a qualidade de vida da comunidade em 95%,
implantando ações no abastecimento da água.
Zona Urbana

45%

percentual

]Zona Rural

55%

percentual

Construir adutora na Serra do Tonã, para Cachoeira, Baixa da Roça, Cunanã, Malhada da Areia e São
Francisco e rede de extensão e distribuição de água.
Construção de barragens, ampliação e limpezas de aguadas em todo município.
Perfuração de poços artesianos, (Perfurar e equipar).
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Construção, ampliação e manutenção dos prédios públicos
Ampliação, melhoramento e manutenção dos cemitérios da sede e povoados.
Ampliação, melhoramento na iluminação públIca.
Aquisição de material elétrico para iluminação pública sede e povoados
Construção de praça na sede: Av. ACM, Rua do Motor com parque infantil.
Construção de praça de eventos na praça municipal.
Aquisição de aparelhos de ginástica de praça pública.
Construção de praças nos Povoados Formosa, Salgado do Melão e São Francisco.
Arborização nas praças do municipio.
Construção de unidades habitacionais.
Construção de acessibilidades; nos prédios públicos para portadores de necessidades especiais.
Aquisição de bancos para praças da sede e município.
Ampliação e reforma do antigo matadouro.

Aumentar a preservação e conservação urbana em 90%.
implantando ações nas estradas, vias e no transportes públicos.

_

Zona Urbana

50%

:: Rural

50%

percentual

L

percentual

Pavimentação com paralelepípedo de ruas na sede e povoados Salgado do Melão, Sansaité, São
Francisco e Formosa.
na ga:
ires e

1
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NV6MHILHDUECUNX/DHCIBW
Esta edição encontra-se no site: wwwmacurure.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Sexta-feira
10 de Janeiro de 2014

o Oíicial do

[\/1 acurure

18- Ano IX - N°

MUNCIPiO

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ
-

-

-

004

f

PPA2O14-2017
1-PROGRAMAS TEMATICOS

1

DESENVOLVIMENTO URBANO

Contribuir para a preservação e conservação do meio ambiente
esgoto e coleta de
em 80%

Zona Urbana
ffl
percentual

Zona Rural

Construção de sanitários públicos na sede e povoados.
Construção e ampliação no sistema de água e saneamento básico na sede e povoados.
Construção do centro de abastecimento na sede e povoado formosa.
Construção de passagens molhadas nos córregos.
Manutenção com consorcio Intermunicipal do aterro sanitário
I mplantação e manutenção da coleta e destinação adequada do resíduo ambulatorial.
I mplantação da coleta seletiva para médio e longo prazo.
Aquisição de lixeiras para atender os espaços públicos.
Promoção de campanhas educativas, em parceria com a saúde e educação de prevenção e conservação
do meio ambiente, para diminuição dos resíduos descartáveis em vias publicas
Apoio a criação da cooperativa de catadores de materiais recicláveis.
Promover varrição de ruas nos distritos sede nos territórios, a médio e longo prazo.
Aquisição de carro para transportar lixo.

Aumentar a proteção ao cidadão em XX%, através de uma
__________________________________segurança complementar, criando ações de melhoria na Guarda
Municipal.
ona Urbana

70%
30%

percentual
percentual

Formar o corpo da guarda municipal.
Criar regimento interno da guarda municipal.
Capacitação do corpo da guarda municipal.
Aquisição de fardamento e equipamento para os guardas da guarda municipal.
Aquisição de veículos de apoio para guarda municipal.
Aquisição de motos para guarda municipal.
Realização de concursos públicos para preenchimento da guarda municipal.
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ATENÇÃO E ACOLHIMENTO SOCIAL

[

• e promover Políticas Públicas para a Inclusão Social e a defesa dos direitos da população mz
is ou em situação de risco social, de forma a oportunizar a emancipação dos cidadãos, bem coo
Os vínculos familiares e comunitários, capacitar e gerar renda, efetivando o acesso aos serviços e
a todos os munícipes e promover melhorias habitacionais. Ampliação e garantia
adolescentes, jovens, famílias, idosos e deficientes o acesso à Atenção Social, com vistas a prever
de vulnerabilidades e de risco social, com o fortalecimento de vínculos afetivos com a família e

(hab/km 2 )

!dadeo!!ca
IDHM -índice de Desenvolvimento Humano
Municipal

percentual
-

[Incidência da Pobreza

petcsot

j

2010

1

1 J

3,52

2010

0,604

2003

38,00

1
1.700.000,00

R$

secretaria Municipal De Asvistenctu social, Gera ç3o de renda e
Cidadania
..

Aumentar o tempo de vida dos cidadãos em 50%, realizando ações
voltadas aos idosos.

Urbana
lona Rural

50%
50%

J

percentual
percentual

Criação do Serviço de Convivência com Idosos;
Realização de Palestras sobre o Estatuto do Idoso;
Realização de Oficina para confecção de capas de almofadas, crochê, pintura e bordados;
Realização de palestras sobre a saúde do idoso coma equipe do NASF - (Núcleo de Apoio a Saúde da Família);
Realizar oficina de dança;
Excursões com o grupo de Idosos uma ou duas vezes no ano;
Criação do Conselho Municipal doIdoso;
tiação do Fundo Municfpal do Idoso para Captação e Liberação de recursos a entidades, seguindo as
Resoluções do Conselho municipal cio Idoso;
Contratação de um técnico de atividades físicas (recreador),para estimular sistematicamente o grupo de
idosos a praticar exercícios físicos o que resultará na melhoria do seu asSado físico, e mental;
Confecção da carteira do idoso, para que ele viaje de graça interestadualmente e no caso das vagas já
astarem completas, quepague penas 50% do valor da passagem;
Realização de dinâmica de grupo para melhor socialização do grupo;
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ATENÇÃO E ACOLHIMENTO SOCIAL

MffiMM

horar a circulação das pessoas com deficiência em 50%, investindo

em projetos voltados à acessibilidade.
L

Zona Urbana

50%

Zona Rural

50%

percentual

j

percentual

—II
Criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência;
Realização de acompanhamento domiciliar aos deficientes e os beneficiários do BPC para analise do contexto
sodoeconâmico, familiar e comunitário;
Capacitar a equipe do CitAS para acompanhar e orientar os beneficiários do BPC;
Garantir acessibilidade e utilização de bens e serviços às pessoas com deficiência, através da sensibilização do
Poder Público para adequar os logradouros e os Prédios Públicos;
Busca ativa da população deficiente para inclusão no BPC;

1
Zona Urbana

Aumentar o apoio às famílIas carentes em 50%, realizando ações
voltadas ao Conselho Tutelar.
60%

Zona Rural

do

MUNICPO

I

percentual
percentual

Proporcionar aos conselheiros Tutelares capscltxçílo permanente;
Aquisição de veículos próprios (carro e moto) para realização das diligencias;
Implantação de Serviço de Acolhimento (Casa Lar. Casa de Passagem ou família Substituta) para as Crianças e
os Adolescentes em Situação de risco pessoal e social;
Construção e/ou reforma de sede própria;
Contratação de pelo menos um profissional para fa2er um diagnostico do município quanto a situação da
Infância e Juventude;
Contratação de um ou mais Técnico Social (Assistente Social ou Psicólogo) para fazer trabalho de orientação e
prevenção às Crianças e Adolescentes;
mplementação do FIA ( Fundo da Infância e Adolescência);
Implementação do SÍPIA;
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Í i u r a violência infantil em 50%, desenvolvendo ações voltadas

IEMNIEI
Zona Urbana
Zona Rural

60%
40%

percentual
percentual

Realizar para as Crianças e as Adolescentes Oficinas culturais, atividades deLazer( gincanas e jogos
educativos) com a finalidade de promover a vivência de praticas culturais e jogos, extraindo aprendizagens
sobre as formas de organização, princípios, valores e regras para o trabalho grupal e a convivência social;
Realizar para as Crianças e os Adolescentes, Oficinas de vivência grupal com base em quatro eixos
estruturantes: Sensibilização; compreensão; responsabilidade; competência e cidadania;
Aquisição de Centros Digitais para as comunidades da zona rural;
Realizar atividades e oficinas no Centro tatal do municipio com as Crianças e Adolescentes da SCFV
ensinando o básico da informática e/ou Outros cursos mais avançados em Tecnologia da Informação,
proporcionando a estes a Inclusão digital, para que tenham conhecimentos e possam desenvolver trabalhos
escolares e posteriormente gerar condições favoráveis a sua inserção no mercado de trabalho;
Ações de busca ativa a população de Crianças e Adolescentes em situação de Trabalho Infantil na cidade de
Macururé e promover a sua inserção nos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos);
Promover a Política de garantia ao brincar para a população Infatito-juvenhl de Macururé, através de urna
'rinquedoteca itinerante, que transforma qualquer local, até mesmo a rua, em espaço qualificado de lazer;
Construir ou reformar um espaço físico adequado do CItAS de acordo com os critérios de acessibilidade a
todos os cidadãos;
Aquisição de veiculo e moto para realização das atividades do CRAS;

lGerar mais oportunidade de melhorar as condições de vida dos
cidadãos em 50 %, executando ações voltadas à proteção
atendimento integral à família.
lona Urba na
~
Zona Rural

50%

percentual
percentual

Buscar com o Governo Federal alagar o Programa Bolsa Família no município de Macururé;
Conceder Benefícios Eventuais e de Transferência de Renda no Âmbito do Sistema Única de Assistência Social
—SUAS, para as famílias e indivíduos da rede de serviços socioassistêncials;
Realizar oficinas de geração de Renda para as famílias das Crianças e Adolescentes participantes (Oflcinaspara
capas de almofadas de pintura em tecidos) que tem como objetivo a aquisição de habilidades produtivas para
atuação em comercio e ou promover a elevação da renda familiar;
Realizar oficinas de vivência grupal com os pais sou responsáveis pelas Crianças e Adolescentes do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vincules, com o objetivo de adquirir conhecimentos relevantes para o
fortalecimento de vínculos;
Promover a Inclusão das Famílias em Programas de Habitação, através de um Cadastro Social para as famílias
do CAD ÚNICO.
Garantir o acesso a moradia deforma provisória às famílias com elevado grau de vulnerabilidade social;
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AGROPECUÁRIA E SUA PRODUÇÃO

liar a produção e renda familiar dos pequenos agricultores, favorecendo a convivência com a seca e a
nanência do homem no campo, orientando-o na busca de aumento e diversidade da produção
reformar a matéria prima) e o aumento da renda.
,der agricultores sem condições de adquirir equipamentos e máquinas e qualificar a mão de obra.
rentar a produção de leite e melhorar a qualidade do rebanho, auxiliando e viabilizando a propriedade,
n de proporcionar um local para comercialização de produtos agropecuários.
horar a qualidade de vida da população urbana, proporcionando orientação visual e facilitar a
egabilidade. Proporcionar a população conhecimento sobre educação ambiental (flora e fauna), lazer e
como evitar epidemias.

Tanantes - angico - casca - quantidade produzida
Bovinos - efetivo dos rebanhos

tonelada

2011

1

cabeças

2012

4.400

Leite de vaca - produção - quantidade

litros

2012

408.000

Mel de abelha - produção - quantidade

quilos

2012

402

i

167.000,00

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuaris

Fomentar o desenvolvimento do comércio em 50% no municipio.
!

Prbana

Zona Rural

percentual
50%

percentual

, Oferecer acompanhamento e assistência técnica aos produtores rurais

Realizar ações visando manter o agricultor em sua propriedade
Realizar visitas e reuniões periódicas com os agricultores.
Oferecer novas culturas de plantiu para os agricultores
Criar propriedade modelo, como demonstração aos agricultores
Desenvolvimento da tecnologia do silo beg para a acumulação de folhos da caatinga para o período da seca.
ontratação de médico veterinário engenheiro agrônomo e de técnicos em agropecuária.
Implantação do programa Bacia Leiteira
Facilitar o escoamento da produção deleite
Orientar os agricultores para reduzir os custos de produção.
Adquirir equipamentos.
Realizar encascalhamento das estradas vicinais.
Construção de passagem molhada.
Aquisição de silos para Conservação de Alimentos
Realizar Feira Municipal deAgropecuária
Incentivar a comercialização dos produtos de origem animal e vegetal.
Auxiliar os agricultores use organizarem para produção e comercialização.
Incentivara produção e comercialização de produtos agroecológicos
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Adequar os locais da Feira Municipal.
Incentivar os agricultores a produzir produtos agroecológicos.
Construir o centro de abastecimento.
Incentivar a apicultura local
Oferecer alternativas de comércio para os agricultores
Oferecer alternativa na diversificação econômica cia familia e comercialização
Subsidiar a construção de uma marcenaria para a confecção de colmélas.
Orientação técnica sobre criação e adaptação da Legislação Ambiental
DistrlbuiçBo de kits
Realizar programas de Incentivo à agroindústria de frutos da caatinga
Incentivar o aproveitamento da mão de obra familiar

-

Incentivar o aproveitamento da matéria prima disponível na propriedade
Desenvolver sistema de irrigação adaptada a realidade do semi-ando
Buscar recursos para incentivar os agricultores.
Proporcionar cursos específicos para atender a demanda rural
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005

umentar a produção da agricultura em 50%, investindo no
esenvolvimento dos jecluenos agricultores

50%
Zona Rural

percentual

percentual

Realização da programas para o Incentivo da agricultura familiar
I ncentivar a ampliação da produção agropecuária familiar

Realizar treinamento elerenciamento dos agricultores.
Realizar e ampliar as patrulhas agrícolas.
Oferecer insumos produtivos.
Realizar ações de educação ambiental em parceria com a ADAB e a E8DA
Realizar ações para o desenvolvimento da produção da palma forrageira adensada
Recuperar e ampliar a produção de palma no município.
Realizar capacitação dos Agricultores.
I ncentivar a implantação de variedades mais resistentes

Utilização do sistema adensado.
Realizar acompanhamento técnico
Prestar serviços aos Agricultores.
Proporcionar menor custo de Produção.
Aquis i ção de veículo para a secretaria,
i ncentivar a formação de associação de agricultores.

Adquirir equipamentos e máquinas agrícolas
Oferecer oportunidade aos agricultores de buscar novos conhecimentos.
Proporcionar Cursos para os Agricultores.
Buscar parcerias para treinamento.
Buscar parcerias junto a órgãos estaduais como EBDA e ADAB.
Realizar eletrificação rural convencional
Fortalecer o cooperativismo e o associativismo
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Aumentar da produção pecuária local em 50%, realizando ações que
desenvolvam seu comércio
Zona Urbana

50%

percentual

Zona Rural

50%

percentual

PROGRAMA - Bacia Leiteira
- Melhoramento genético

1

- Melhoramento Nutricional
- Proporcionar Inseminação artificial.
- Proporcionar Melhoramento das Pastagens e criação de reserva alimentar.
- buscar comercialização Junto ao PPA
PROGRAMA - Construção de um curtume
- Agregar valor a pela dos animais abatidos para fins comerciais.
- Aumentar as alternativas de renda..
- Construir um curtume
- Organizar os produtores e incentivá-los a produzir.
- Buscar alternativas e de comercialização.
- Capacitar os produtores para a atividade.
-Trabalhar dentro das normas ambientais.
- desenvolver as atividades do artesanato do couro.
- Resgatar a tradição da produção das tralhas de couro.
- Buscar parcerias junto ao SEBRAE.
PROGRAMA - Produção de Caprinos e Ovinos para corte
- Estruturar o abatedouro municipal.
- Agregar valor a carne dos caprinos e ovinos abatidos.
- Melhorar o aproveitamento da propriedade.

-

- Construir o Centro de Abastecimento Municipal.
- Organizar os produtores e incentivá-los a produzir.
- Buscar alternativas de comercialização.

4

- Promover anualmente a exposição de Caprinos e ovinos.

untar a acessibilidade rural e urbana municipal em 50%,

na Urbana
Zona Rural

50%

1

percentual
percentual

1
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IPROGRAMA

1

ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES
OBJETIVO

Promover o desenvolvimento das atividades do plenário, serviços legislativo e fiscalização das funções de Governo

R$

VALOR DO PROGRAMA
IPROGRAMA

1

007

2.980.000,00

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
OBJETIVO1

Assistir o Chefe do Poder Executivo em suas atribuições legais, em especial na programação e no acompanhamento das
ações governamentais, no controle interno das ações do governo.

f

VALOR DO PROGRAMA
PROGRAMA

R$

1.350.000,00

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA

008

OBJETIVO

1

Coordenar e executar as funções administrativas, tributarias, Financeira e orçamentaria do municipio.

1 R$

VALOR DO PROGRAMA
PROGRAMA

3.100.000,00

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

o:

ADMINISTRAÇÃO
UWtTIVU.

Promover o planejamento, coordenação, execução e controle das atividades de administração geral, compreendendo
Compras, Licitação e Contratos, Gestão de Pessoas. Patrimônio e Almoxarifado, Arquivo Público Municipal, Guarda
Municipal, Protocolo Geral, Serviços Gerais, Controle Interno da Administração.

VALOR DO PROGRAMA

R$ -

300000000
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ
PPA2O14-2017

_Q

II - PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

P

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA

010

1

OBJETiVO

Planejamento, execução e coordenação de ações de preservação e conservação do meio ambiente da agricultura e a
pecuaria.

J R$

VALOR DO PROGRAMA.
PROGRAMA

165.000,00

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE

011

OBJETIVO

.

Planejar, dirigir, coordenar, controlar e avaliar as atividades de promoção, proteção e recuperação da sáude dos seus
munícipes, executados na forma regulada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

[

VALOR DO PROGRAMA

PROGRAMA

9.400.000,00j

-. R$

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

012

oaiEiivo
Executar atividades concernentes à construção de obras públicas municipais e instalações para a prestação de serviços
à comunidade. Promover a realização de programas de fomento à indústria, comércio, turismo e todas as atividades de
Infra estrutura do Municipio.
-

PROGRAMA

1

013

1

3.300.000,00

R$

VALOR DO PROGRAMA

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO.

Gestão do sistema municipal de educação envolvendo a educação pré-escolar e de ensino fundamental; a instalação e
manutenção de estabelecimentos municipais de ensino.

VALOR DO PROGRAMA..

•

P4

800.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NV6MH1 LHDUECUNXJDHCIBW

Esta edição encontra-se no site: www.macurure.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Sexta-feira
10 de Janeiro de 2014

iviaCUrUre -

30- Ano IX-N°54

i.)ano (.)ticiai do

-

MUNiCIPO

.0
-

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURE
PPAZO14-2017
II - PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA
RAMA

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL, GERAÇÃO DE RENDA E CIDADANIA

o14

OBJETIVO
Promover planejamento, coordenação, controle e execução das atividades de desenvolvimento comunitário,
promoçãoeassistênciasocial,bemcomodesenvolvimentodacidadaniaegeraçãodeempregoerenda.

L

VALOR DO PROGRAMA

R$

1.000.000,00
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RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR PROGRAMA

i-PROGRAMAS TEMÁTICOS

,

001

ATENÇÃO E ACOLHIMENTO SOCIAL

002

SAÚDE EM VIGILÂNCIA

003

EDUCANDO PARA O PROGRESSO

004

DESENVOLVIMENTO URBANO

005

AGROPECUARIA E SUA PRODUÇÃO
II

ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

007

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

008

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

o 10

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E PECUARIA

011

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

012

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA.
ESTRUTURA

013
014

R$

1.700.000,00

R$

18.518.000,00

R$

23.700.000,00
6.700.000,00

R$

167.000,00

R$

2.080.000,00

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

006

009

TCFtAL D65 RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS E- R$ ioo

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA,_ESPORTE E_LAZER
PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL, GERAÇÃO DE RENDA E CIDADANIA

1.350.000,00

as

3.100.00000

as

3.000.000,00

a$

400.000,00

as

9.400.000,00

R$

3.300.000,00

R$

800.000,00

as

1.000.000.00
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