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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 77 - Centro - Cep. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2000 - CNPJ. 13.891.536/0001-96

LEI MUNICIPAL n° 409 de 06 de dezembro de 2017.
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio
2018-2021 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. l - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município para o período de 2018 a 2021, em
cumprimento ao disposto no § 1 0 do art. 165 da Constituição Federal.

Art. 2° - O PPA 2018-2021 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes,
objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, 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. 30 - O PPA 2018-2021 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio
de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços, assim definidos:
- Programa de Gestão, Manutenção e Serviços: que expressa e orienta as ações destinadas ao
apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.
li- Programa Temático: que expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e
serviços à sociedade;
Parágrafo único - Não integram o PPA 2018-2021 os programas destinados exclusivamente a
operações especiais.

Art. 40 - O Programa Temático é composto por Objetivos, Metas 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;
II - Meta: medida do alcance do Objetivo; e
III - Iniciativa: atributo que declara as entregas de bens e serviços à sociedade.
§ 20 - As Metas são as medidas de ações para o alcance do compromisso ao qual está vinculado e
revelam as estratégias quantificáveis de atuação do município. Cada meta tem um Órgão
responsável, mas todos os órgãos que propõem iniciativas são também corresponsáveis para o
alcance das metas estipuladas.
§ 30 - O Valor Global indica uma estimativa dos recursos necessários à consecução dos Objetivos
relacionados ao tema no período do Plano.

Avenida Romão Gramacho | 15 | Centro | América Dourada-Ba
www.pmamericadourada.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C7C176ED7B5B3453AB680B3050330BD7

segunda-feira, 11 de dezembro de 2017 | Ano V - Edição nº 00581 | Caderno 1

Diário Oficial do

Município 006

Prefeitura Municipal de America Dourada
ESTADO DA BAHIA

i

MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 77 - Centro - Cep. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2000 - CNPJ. 13.891.53610001-96

Art. 50 - O PPA 2018-2021, aperfeiçoado nos mecanismos de escuta social, territorialização e
transversal ização da ação de governo, está organizado em Eixos e Programas, construídos a partir
de diretrizes e temas estratégicos, que orientam e concretizam as políticas públicas a serem
desenvolvidas para temas considerados estratégicos para o quadriênio.
Art. 6° - 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. 70 - Os Programas constantes do PPA 2018-2021 estarão expressos nas leis orçamentárias
anuais e nas leis de crédito adicional.
§ 1 1 As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.
§ 20 A lei orçamentaria anual detalhara o valor dos programas para o exercício de sua vigência.
Art. 80 - 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. 90 - O plano instituído por esta lei poderá ser alterado ou modificado em decorrência de:
a) Adequação a realidade econômica, social e financeira do município, decorrente do
permanente acompanhamento de sua execução.
b) Revisão anual
c) Necessidade de ajuste e adequação de natureza conceitual, mormente em relação ao modelo
adotado em sua elaboração e execução.
d) Inclusão de informação, dados ou atributos não identificados no momento de sua elaboração
original
§ único - A alteração, inclusão ou exclusão de programas ou ações no plano plurianual poderá
ocorrer por intermédio da lei orçamentaria ou de créditos adicionais.
Art. 10 - A gestão do PPA 2018-2021 observará os princípios da publicidade, eficiência,
impessoalidade, economicidade, efetividade e compreenderá a implementação, o monitoramento e
a revisão dos programas, objetivos e iniciativas.
Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
AMÉRICA DOURADA

América Dourada é um
município
brasileiro
do
Estado da Bahia, sua
população estimada em 2010
era de 15.952 habitantes.

O município encontra—se
situado no centro—norte baiano, fazendo parte da microrregiao de Irecê,
ocupando uma área de 743,889 Km 2 , sua densidade demográfica é de 21,44
habitantes por km'. Limita—se como os municípios de João Dourado, Lapao,
Cafarnaum, Morro de Chapéu e Irecê.
A distancia entre a cidade de América Dourada e a capital Salvador
é de aproximadamente 429 km utilizando a rodovia BR 052 e aproximadamente
519 através da rodovia BR 324 e da rodovia BR 052.
América Dourada teve seu surgimento através dos filho e netos de
João José da Si Iva Dourado, que em 1870 compraram uma fazenda, que no
decorrer dos tempos passou a povoado e foi denominado de Mundo Novo.
A maioria de seus habitantes era descentes de João José da Silva
Dourado e tomando conhecimento da existência de uma cidade com este
mesmo nome, porém sentiram a necessidade de mudar o nome do povoado para
América. As povoações vizinhas passaram a chamá—lo de América dos
Dourados. Passando depois a denominar—se América Dourada.
Elevada ã condição de cidade com a denominação de América
Dourado, pela Lei Estadual n° 1090, de 22 de julho de 1915, subordinado
ao Município de Morro de Chapéu. Pela Lei Estadual n° 1896, de 02 de
agosto de 1926, o Distrito de América Dourada foi transferido do
Município de Morro de Chapéu para constituir o novo Município de Irecê.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
A economia do município é eminentemente baseada na
agricultura.
No que diz respeito ao aspecto religioso América Dourada conta
com uma das manifestações populares mais bonitas da Bahia, representada
pela festa do padroeiro, São Sebastião, no dia 20 de janeiro. O evento
leva às ruas uma tradição secular: o buniba de Cândido Borges no dia 18
de janeiro levando uma multidão às ruas da cidade tocando e cantando
músicas típicas do citado movimento. Outra festa popular que agita a
cidade no período de Festejos Junino, é o tradicional São Pedro de
América Dourada, realizado em Praça Pública desde a sua emancipação
política, criado pelo primeiro prefeito municipal Sinobelino Dourado
Neto, e que vem se tornando umas das maiores festas popular na Bahia,
sinônimo de organização e segurança, permite aos turistas e visitantes
diversão, muito forró e bebidas típicas.
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PLANO PLURIANUAL

ANEXOS

1- Programas de Gestão, ManutenQão e
Serviços

QUADRIÊNIO 2018-202
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Na divisão dos Poderes estabelecida pela Constituição Brasileira cabe
ao Poder Legislativo, entre outras atribuições, a elaboração de leis e a
fiscalização dos atos do Poder Executivo.

Como uma prerrogativa da soberania popular, compete ao Poder
Legislativo no só a produção de normas e de instrumentos reguladores da
administração pública, mas também o controle externo.

neste contexto, que o Eixo Estruturante 1 Fiscalização das Contas
Públicas se apresenta para o PPA 2018-2021, no ambito Legislativo Municipal,
tendo como Área Temática a Ação Legislativa e como Programa a atuação do
Legislativo.

EIXO ESTRUTURANTE 1
IZACAO DAS CONTAS P
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Área Temática

AÇÃO LEGISLATIVA
Poder Legislativo
Fiscalização das Contas Públicas
Ação Legislativa
Atuação do Legislativo
R$ 9. 490. 879, 28

Estabelecer novo padrão de relação entre Município e sociedade, exercendo a
fiscalização e o controle externo dos Órgãos e representantes do Poder Público,
com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle
soe i a 1.
Câmara Municipal de América Dourada

Entregas / Iniciativas:
Ampliação,
reforma e aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal,
proporcionando melhores condições de funcionamento da unidade responsável pela
prestação de serviços governamentais;
Manutenção dos Serviços do Plenário, assegurando a manutenção e o pleno
funcionamento do Legislativo (gastos com os subsídios dos vereadores)
Manutenção dos Serviços do Poder Legislativo, mantendo os compromissos em
obediência as legislações específicas, bem como dar transparência aos atos e
fatos da administração nos meios de comunicação existentes (eletrônicos,
mídias diversas).

PPA2O18-2021
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PODER EXECUTIVO

EIXO ESTRUTURANTE II

PPA 2018-2021

EIXO ESTRUTURANTE II

PPA2O18-2021
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O município é a construção de uma coletividade de pessoas que
molda a sua própria identidade, com seus traços peculiares e o seu perfil
sociocultural em que ao mesmo tempo escreve sua própria história. Quanto mais
consciente seu povo, mais forte se faz sentir os princípios de uma cidadania
participativa e atuante nas políticas públicas que envolva as questões
municipais, debatendo—as e buscando soluções que competem a maioria da sua
população.
A construção do eixo estruturante 11 - Administração Municipal
reflete, a importãncia da participação efetiva de pessoas nas diferentes áreas
de atuação, além disso serviu como base para sua elaboração a identificação
das carências e necessidades em todas as áreas da administração.
Os órgãos descritos abaixo auxiliarão a gestão na manutenção
da máquina pública, possibilitando assim governar com eficiência e eficácia
através da área temática: Administração, Governo e Relações Públicas;
Gabinete do Prefeito;
Procuradoria Geral do Município;
Controladoria Interna;
Ouvidoria Geral do Município;
W. Secretaria de Governo e Relações institucionais
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

EIXO ESTRUTURANTE II
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PPA 2018-2021
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Área Temática

ADMINISTRAÇÃO
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Poder Executivo
Administração Municipal
Administração
Gestão Compartilhada
R$ 5. 682. 865, 29

Assessorar diretamente o Prefeito na sua representação civil, social e
administrativa;
Gabinete da Prefeita

órgão Responsável:

Assessorar ao chefe do poder executivo, nas suas
relações político-administrativas com os
municípios, Órgãos da administração e entes de
natureza pública ou privada;

Município

1

100

1

Entregas / Iniciativas:
Prestar assessoramento técnico imediato e direto ao prefeito em assuntos
técnicos, administrativos e de planejamento, supervisão, direção, coordenação
de programas;
Assessorar o Prefeito na execução direta dos atos de gestão, coordenação e
decisão quanto às atividades, projetos e programas no âmbito da administração
municipal;
Exercer as funções de programação, execução e controle das atividades
cerimoniais e de relações públicas, a organização e o controle da agenda
institucional e das audiências do Prefeito;
Organização e o controle dos serviços de recepção às autoridades e de
atendimento ao público;
Planejar e ordenar as atividades do Prefeito em seus aspectos sociais,
protocolares e de representação.

2018-2021
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Poder Executivo
Administração Municipal

1,

IIIE:1I1I

Administração
Gestão Compartilhada

•H

Modernizar a procuradoria garantindo lisura, legalidade e eficiência na
administração pública

Procuradoria Geral do Município

órgão Responsável:

Ik

Iniciativas:-

Exercer a representação judicial e extrajudicial do Município;
Exercer o acompanhamento da legislação e regulamentação vigente e em tramitação
nas esferas competentes, analisar as suas implicações sobre a Administração
Municipal e proposição de medidas preventivas requeridas;
Promover a defesa e representação em juízo e fora dele dos direitos e
interesses do Município;
Garantir o controle da legalidade e constitucional idade dos atos e ações da
administração Municipal;
Interpelar as ações de interesse do Município, seu acompanhamento, controle e
observância dos prazos e tomada das providências necessárias;
Defesa de ações interpostas contra a Prefeitura, seu acompanhamento, controle
e observância dos prazos e tomada das providências necessárias
Assessoramento, esclarecimentos e orientações jurídico—legais aos Órgãos e
entidades da Administração Municipal;
Emissão de opiniões e redação de minutas de projetos de leis, justificativas
de vetos, decretos, regulamentos, contratos, convênios celebrados quando
exigido em leis ou regulamentos e pareceres sobre questões técnicas,
administrativas e jurídicas e outros documentos afins;
Cobrança judicial da dívida ativa da Prefeitura, em articulação com a
Secretaria de Administração e Fazenda;
Auxiliar na instauração de inquéritos administrativos determinados pelo
Prefeito; o desempenho de outras competências afins.

PPA2O1B-2021
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'e.

Poder Executivo
Administração Municipal
Administração
Gestão Compartilhada

Melhorar a eficácia do controle interno municipal, através da elaboração de
diretrizes capaz de exercer controle contábil, financeiro, orçamentário e
operacional do município. Auxiliando assim o prefeito na tomada de decisão.
Controladoria interna do município

Coordenar,
controlar,
auditar e avaliar os
resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão
dos recursos Dúblicos;

Entregas aIniciativas:Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos'
programas de governo e dos orçamentos do Município;
Comprovar a legal idade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência,
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos Órgãos e entidades da
administração municipal;
Comprovar quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, na aplicação de
subvenções e renúncias de receitas, bem como da aplicação de recursos públicos
por entidades de direito privado;
Exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos
direitos e haveres do Município;
Apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional;
Exercer as atividades do controle interno,
propor a normatização,
sistematização e padronização dos procedimentos operacionais dos Órgãos e
unidades integrantes da Administração Direta do Poder Executivo;
Coordenar as ações relacionadas com o planejamento operacional das atividades
desenvolvidas pelo sistema de controle interno;
Executar as atividades próprias do sistema de controle interno na análise dos
dados, no acompanhamento do cumprimento das instruções expedidas e das normas
legais;
Elaborar os relatórios relacionados com as análises dos documentos, realização
de incursões, inspeções e auditorias para serem enviadas às autoridades
competentes;
Acompanhar a realização de auditorias;
Promover a condução das atividades relacionadas ao recebimento e apuração de
denúncias e queixas relativas a ações ou omissões praticadas por servidores
da Administração Municipal;
Realizar correções preliminares nos órgãos municipais, mediante solicitação
do Prefeito e dos Secretários Municipais;
PPA 2018-2021
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Prefeitura Municipal de America Dourada
Formular recomendações, propostas e sugestões em colaboração com os demais
setores da Administração Municipal;
Coordenar a análise dos balanços, balancetes e demais demonstrativos contábeis
das unidades da Administração Direta, bem como dos fundos e programas
especiais;
Coordenar o exame das prestações de contas dos administradores e demais
responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos para comprovar a legalidade,
legitimidade e economicidade dos atos e fatos administrativos e a avaliação
dos resultados quanto a eficiência e eficácia da aplicação dos recursos
públicos;
Coordenar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal e
no Relatório Resumido da Execução Orçamentária, conforme estabelecido nos
artigos 48, 52, 53 e 54 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2.000;
Providenciar para que a despesa total com pessoal se enquadre no limite que
tratam os artigos 22 e 23 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de
2.000;
Desempenhar outras competências afins determinadas pelo Chefe do Executivo
Municipal;

g*

Poder Executivo
Administração Municipal
Administração
Gestão Compartilhada

Torna—se um elo eficiente entre os munícipes e a administração pública,
funcionando como uma espécie de "controle de qualidade do serviço
público", apontando falhas e acertos e auxiliando na busca de soluções
para os problemas;
Ouvidoria Geral do Município

:I

Promover a comunicação entre a comunidade e a
Administração Pública, visando à participação
popular no processo de gestão;
PPA2O18-2021
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Prefeitura Municipal de America Dourada

LW Iniciativas:Entregas
Avaliar os indicadores de desempenho municipal, com vista à melhoria do padrão
de qualidade dos serviços prestados;
Identificar as necessidades, sugestões e reclamações dos cidadãos, objetivando
o fortalecimento da relação com a Administração e a sociedade;
Apurar e encaminhar as denúncias de irregularidades provenientes da sociedade;
Interpretar as ansiedades e demandas dos munícipes, traduzindo as suas
expectativas com relação aos serviços prestados pela Prefeitura;
Zelar pela transparência e a postura Ótica dos atos do Governo;
Apurar e sanar os atos irregulares internos, promovendo os levantamentos
necessários para atingir seu objetivo;

Poder Executivo
Administração Municipal
Administração
Gestão Compartilhada
R$ 20. 138. 614, 66

i*

Estabelecer a eficiência dos serviços administrativos e de controle
gerencial, ampliando o alcance da efetividade das políticas públicas;
órgão Responsável:

Secretária de Administração e Fazenda:

Formular de políticas e a coordenação de atividades de treinamento,
desenvolvimento e valorização profissional e gerencial do pessoal da
Prefeitura, bem como o apoio à avaliação de desempenho individual e a gestão
do sistema de carreiras:
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Diário Oficial do

Município 020

Prefeitura Municipal de America Dourada
Promover e coordenar atividades de recrutamento, seleção, controle e lotação
de pessoal e demais atividades de natureza administrativa relacionadas aos
recursos humanos da Prefeitura;
Expedição e publicação de atos oficiais;
Organização, manutenção e controle do acervo da legislação e demais atos
expedidos pelo Prefeito;
Formulação de políticas e a promoção e coordenação de atividades relacionadas
à segurança no trabalho, ao bem—estar e aos benefícios para o pessoal da
Prefeitura;
Providenciar suporte técnico em informática aos órgãos e entidades da
Prefeitura;
Padronização, aquisição, contratação, guarda, distribuição e controle de
materiais, bens e serviços para as atividades da Prefeitura;
Gestão e execução do processamento das licitações para a aquisição de
materiais, bens e serviços;
Tombamento, registro, conservação e controle dos bens públicos móveis e imóveis
do Município;
Promoção e coordenação dos serviços de limpeza, vigilância, copa, portaria e
telefonia dos Prédios Públicos e a reprodução de papéis e documentos nas
dependências da Prefeitura;
Normatização e padronização das atividades e processos administrativos;
Prestar assessoramento técnico imediato e direto ao prefeito em assuntos
técnicos e administrativos;
Planejar e ordenar as atividades da administração municipal em seus aspectos
técnicos;
Manter a articulação entre os órgãos institucionais do Município ou fora dele,
visando o desenvolvimento das instituições, objetivando alcançar os fins
buscados pela administração;
Auxiliar na articulação,
elaboração e análise de propostas de atos
administrativos, mensagens, decretos e projetos de leis da alçada e iniciativa
do Prefeito Municipal;
Promoção, coordenação, execução e monitoramento do desenvolvimento e
programação de sistemas informatizados para a Prefeitura;
Executar a política econômica e financeira do município e as atividades
referentes ao lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos e rendas
municipais;
Recebimento, pagamento, guarda, movimentação e controle dos valores em moeda
e outros valores pertencentes ao Município;
Promoção de pesquisas, previsões, estudos e diagnósticos sobre aspectos
financeiros, tributários e fiscais do Município, bem como em relação às contas
públicas, quanto ao endividamento e investimento, e à qualidade dos gastos da
Prefeitura;
Formulação e execução de políticas financeiras, tributárias e fiscais da
Prefeitura, na sua área de competência; a normatização e padronização das
atividades contábeis e do controle financeiro interno das entidades e Órgãos
do Governo Municipal;
Formulação da programação financeira da Prefeitura e o controle de sua
execução;
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Diário Oficial do

Município 021

Prefeitura Municipal de America Dourada
Execução, fiscalização e controle da evolução da arrecadação dos tributos e
receitas municipais;

Gerenciar todo o Processo Administrativo e Financeiro e Incrementar a
arrecadação de receitas, visando o equilíbrio das contas públicas.

iJtiI(*i ,I.]lBfV71U

Secretária de Administração e Fazenda;

tJ1WaIniciativas:
Executar a política econômica e financeira do município e as atividades
referentes ao lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos e rendas
municipais;
Recebimento, pagamento, guarda, movimentação e controle dos valores em moeda
e outros valores pertencentes ao Município;
Promoção de pesquisas, previsões, estudos e diagnósticos sobre aspectos
financeiros, tributários e fiscais do Município, bem como em relação às contas
públicas, quanto ao endividamento e investimento, e à qualidade dos gastos da
Prefeitura;
Formulação e execução de políticas financeiras, tributárias e fiscais da
Prefeitura, na sua área de competência; a normatização e padronização das
atividades contábeis e do controle financeiro interno das entidades e órgãos
do Governo Municipal;
Formulação da programação financeira da Prefeitura e o controle de sua
execução;
Execução, fiscalização e controle da evolução da arrecadação dos tributos e
receitas municipais;
Gestão e o controle da execução orçamentária das despesas e receitas do
Município, em articulação coma Assessoria de Planejamento, Estudos e Projetos
e a Controladoria Interna;
Administração da dívida ativa do Município e execução da cobrança amigável;
Prestar atendimento e informações ao contribuinte em questões de natureza
financeira e tributária de competência do Município;
Realização da escrituração contábil das despesas, receitas, operações de
crédito e outros ingressos financeiros do Município, a inscrição dos débitos
tributários na dívida ativa e a manutenção e atualização do Plano de Contas
do Município;
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Diário Oficial do

Município 022

Prefeitura Municipal de America Dourada
Preparação de balancetes, relatórios contábeis e balanços anuais do Município
e a consolidação dos demonstrativos contábeis dos fundos, e outros Órgãos da
administração municipal;
Prestação de contas dos recursos transferidos para o Município por outras
esferas de poder;
Manutenção e aprimoramento tecnológico e operacional permanente dos cadastros
mobiliário e imobiliário da Prefeitura;
Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, da proposta
orçamentária em conjunto com as demais secretarias; o desempenho de outras
competências afins.
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Município 023

Prefeitura Municipal de America Dourada

1X0 ESTRUTURANTE II
DMINISTRACÃO MUNICIPAL

Área Temática

GOVERNO E RELACÕES INSTITUCIONAIS

''e .

Eixo Estruturante:
j Temática:
Área

Poder Executivo
Administração Municipal
Governo e Relações institucionais
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Diário Oficial do

Município 024

Prefeitura Municipal de America Dourada
Comunicação Social Eficiente
R$ 2.767.181,95

Assessorar e apoiar tecnicamente o Poder Executivo Municipal, para atuar
eficientemente entre as organizações governamentais e não
governamentais, associações, sindicatos e representantes da sociedade
civil.

Jt;{*j.I.]jM1!fl.

Secretaria Municipal de Governo e Relações
Institucionais;

E ntregaiwa
rn mni IíB.
s
Formular, coordenar e promover a política de relações públicas, publicidade
institucional e de comunicação interna e externa do Poder Executivo Municipal;
Promoção e divulgação de fatos e temas de interesse público, sobre o município
e os serviços municipais;
Apoio aos Órgãos municipais na divulgação de suas iniciativas, campanhas
educativas e de esclarecimentos, e em seu relacionamento institucional com a
comunidade local
Assistência e apoio ao Prefeito na articulação e relacionamento com o Poder
Legislativo Municipal, entidades dos governos federal e estadual, associações
e empresas do setor privado e instituições e movimentos da sociedade civil;
Apoio logístico às organizações civis e aos projetos especiais voltados para
amp,l lar a participação democrática da sociedade de América Dourada, desempenho
de outras competências afins.

Assessorar o prefeito nas mais variadas questões, sejam elas, pol iticas,
administrativas ou técnica.
óTtI(*I ,I,]i}fY71I

Secretaria Municipal de Governo e Relações
Institucionais
Assessorar o prefeito nos diversos assuntos ligado
ao relacionamento com a câmara e demais entidades.
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Diário Oficial do

Município 025

Prefeitura Municipal de America Dourada

Entregas / Iniciativas:Assessorar o Prefeito na coordenação e avaliação da atuação e desempenho das
entidades e Órgãos da Administração Municipal;
Apoio logístico, administrativo e de segurança pessoal ao Prefeito;
Expedição e publicação de atos oficiais;
Organização, manutenção e controle do acervo da legislação e demais atos
expedidos pelo Prefeito;
Promoção, articulação, implantação e manutenção de recursos eletrônicos de
comunicação, inclusive o Portal da Prefeitura,
Acompanhar a tramitação de projetos de lei, nas diferentes esferas de poder,
de interesse do Poder Executivo Municipal;
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Município 026

Prefeitura Municipal de America Dourada

PLANO PLURIANUAL

ANEXOS

II - Programas Temáticos

QUADRIÉNIO 2018-202
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Município 027

Prefeitura Municipal de America Dourada
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Município 028

Prefeitura Municipal de America Dourada

1
QUALIDADE
A Constituição Brasileira de 1988 teve a preocupação de
garantir a igualdade de todos perante a lei sem distinção de qualquer
natureza. A Prefeitura Municipal de América Dourada buscará oferecer a
população de políticas públicas que proporcionem dignidade e atendam às
necessidades do município.
O Eixo II do PPA 2018-2021, Direitos Básicos com
Qualidade relaciona os enfoques estratégicos, programas e compromissos
que buscam 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, assegurando o
acesso universal a serviços públicos de qualidade, e acima de tudo de
entender que as políticas sociais precisam ser orientadas segundo o
princípio do tratamento equitativo
O Eixo Estruturante Direitos Básicos com Qualidade é
formado pelas seguintes áreas temáticas: Saúde, Educação e Assistência
Social.

EIXO ESTRUTURANTE III
DIREITOS BÁSICOS COM
QUALIDADE

.

.
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Município 029

Prefeitura Municipal de America Dourada

Área Temática

SAÚDE
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Diário Oficial do

Município 030

Prefeitura Municipal de America Dourada

Planejar, coordenar e executar a política de saúde do município, através da
implementação do sistema municipal da saúde, bem como implementar as ações de
saúde no âmbito da prevenção, da promoção e recuperação da saúde da população
com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas,
implementar as ações de vigilância à saúde, compreendendo a vigi lância
sanitária, epidemiológica e o controle de doenças segundo as prerrogativas do
Sistema Único de Saúde - SUS;
órgão Responsável:

Secretária de Saúde
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Município 031

Prefeitura Municipal de America Dourada

Implantação do sistema de informação da atenção
básica nas unidades de saúde da família por meio
dos orontuários eletrônicos e tablets oara os ACS;

Município

Meta 14:

1

I

07

1

Unidades

Aquisição de micro—Onibus para transporte de
pacientes em tratamento fora domicilio;
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Prefeitura Municipal de America Dourada
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Município 033

Prefeitura Municipal de America Dourada

EntregasWaI1 m ril ii

-

Garantir veículos para p atendimento e acessibilidade nos territórios
adscritos;
Ampliação dos serviços de saúde / componente da rede de urgência - a portaria
2.338 de 03 de outubro de 2011
Promover condições adequadas para o trabalho em saúde, promovendo melhoria do
acesso e qualidade da atenção básica;
Diminuir a quantidade de áreas descobertas por agentes comunitários de saúde;
Implantar o SISB e o E-SUAS, qualificando assim o atendimento à população;
Ampliar o acesso aos serviços de saúde bucal;
Fomentar a estruturação física e administrativa da secretaria municipal de
Saúde;
Estratégia de gestão para pensar, refletir e construir praticas educativas e
processo de trabalho;
Implantação e implementações de ações de saúde sobre o uso de álcool e outras
drogas, viabilizando acesso e condições de cuidados aos cidadãos que estão
nesta condição de fragilidade e vulnerabilidade;
Criar lei municipal de benefícios eventuais para atender as necessidades de
saúde resultante de situações de vulnerabilidade temporária;
Garantir tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no
município;
Estimular e incentivar as equipes para o gerenciamento do recurso financeiro,
proporcional, a partir do resultado da avaliação externa do PMAQ;
Criação do centro para a humanização da assistência ao parto em consonáncia
as portarias do ministério da saúde da rede cegonha;
Promover condições adequadas para o trabalho em saúde, proporcionando melhoria
do acesso e qualidade de atenção especializada;
Aquisição de equipamentos permanentes para a unidade hospitalar, promovendo
condições adequadas para o trabalho em saúde:
Iniciar das atividades do CAPS no município, garantindo os direitos e proteção
das pessoas portadoras de transtornos mentais:
Construir em local estratégico uma nova base do SAMU para realocar a antiga,
garantindo assim que o serviço atenda todo município:
Aquisição de material permanente para unidade de pronto atendimento 24h;
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Município 034

Prefeitura Municipal de America Dourada

Criar casa de apoio a saúde na capital para atender as pessoas com necessidades
especiais;
Ampliar o atendimento do hospital municipal através da implantação do centro
cirúrgico;
Aumentar a quantidade de leitos no hospital municipal;
Priorizar a assistência médica, odontológica e de profissionais da saúde nas
comunidades rurais, através da criação do atendimento móvel itinerante;
Estruturar o serviço de vigilância sanitária e epidemiológica;
Melhorar a qualificação e valorização dos agentes de saúde;
Criação e ampliação de oferta de medicamento das farmácias básicas;
Implantar atendimento de qualidade e humanizado nas Unidades Básicas de Saúde
(UBS);
Fazer com que o Núcleo de Apoio da Saúde da Família (NASF) funcione de modo
qualificado e ampliado;
Criação de polos de academias e associações para melhor atender os usuários
diabéticos e hipertensos;
Criação e implantação da central de marcação de consultas, exames e outros
atendimentos que se fizerem necessários;
Aquisição de academia de saúde nas praças;

EIXO ESTRUTURAXNTE III
DIREITOS BÁSICOS COM
QUALIDADE
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Município 035

Prefeitura Municipal de America Dourada

Área Temática

EDUCAÇÃO
1PIf1flI

u*ft4rii

Poder executivo
Direitos Básicos com Qualidade
Educação
Educação Inclusiva
R$ 98. 243. 175, 92

Exercer uma educação que influenciem no crescimento, satisfação pessoal e a
inserção de todos, de modo que está respondam as diversidades, com uma
reestruturação de conhecimento, cultura e democracia vivenciadas nas escolas;

Secretaria Municipal de Educação
,
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Município 036

Prefeitura Municipal de America Dourada

Reformar, ampliar, recuperar, adequar e equipar as
escolas municipais segundo padrões básicos de
funcionamento estabelecidos pela Secretaria de
Educação

Município

100

Entregas / iniciativas:
-

Implantação da educação em tempo integral;
Realizar concurso público ou processo seletivo para guardas, agentes de
serviços e merendeira;
Realizar processo seletivo para professores substituto;
Implantação e qualificação de bibliotecas escolares;
Aquisição de livros de livros, enciclopédia, revistas, jornais e gibis para
as bibliotecas escolares, bem como para as bibliotecas públicas;
Viabilizar a implantação de rede de acesso à internet nas escolas;
Compra e manutenção de brinquedos;
IPA2O18-2 021
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Município 037

Prefeitura Municipal de America Dourada

Manutenção do conselho municipal de educação;
Adquirir fardamento para alunos da rede de ensino municipal;
Garantir o pagamento dos salários aos funcionários concursados e efetivos de
acordo com a legislação vigente;
Efetuar repasses financeiros as escolas para execução de pequenos reparos e
aquisição de limpeza;
Financiamento para a qualificação da merenda escolar;
Regularização da situação funcional dos profissionais da educação, relativo
a elevação dos níveis e aprimoramento profissional;
Garantir padrões mínimos de qualidade de infraestrutura do prédio escolares;
Construção de auditórios nas escolas da rede de ensino;
Fomentar crédito para seguridade das atividades cívicas e culturais das
escolas públicas municipais;
Aquisição, manutenção e adaptação de mobiliários escolares para os
professores, alunos e demais profissionais da rede municipal de educação;
Construção e aquisição de materiais de refeitórios nas escolas;
Prover financiamento para a instituição e manutenção da realização
anualmente da feira literária;
Contratação de serviços especializados para apoio na construção da proposta
curricular na rede municipal e educação;
Construção e equipagem das escolas para educação infantil;
Ampliação, reforma e equipagem de creches do município;
Reforma das escolas municipais e reforma da secretaria municipal de
educação.
Construção quadras cobertas e não cobertas nas escolas;
Construção, reformas e coberturas de quadras poliesportivas em escolas da
rede de ensino ou área de recreação;
Aquisição de novo veículo para viabilização dos serviços locais da
secretaria municipal de educação;
Assegurar a cobertura de Coordenação e supervisão pedagógica para garantia
da formação continuada dos profissionais nas escolas;
Garantir a manutenção da equipe técnica e pedagógica promotoras das
políticas públicas municipais na secretaria
Locação de imóveis para funcionamento de turma de Educação Infantil;
Construção de muros nas escolas municipais onde houver necessidade;
Manutenção das ações relacionadas ao EJA;
Criação e manutenção do programa dinheiro direto na escola— PDDE;
Promover realizações de mobilizações leitores nas escolas;
Aquisição programa de Uniformes e materiais escolares;
Valorização e premiação dos professores que se destacam na rede;
Implantação e manutenção da casa do estudante em Irecê e salvador;
Aquisição de instrumento para a fanfarra;
Construção de salas multifuncionais nas escolas;
Aquisição de materiais imobiliários e tecnológicos para a manutenção das
salas multifuncionais;
Construção de centro de referência para educação inclusiva;
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Contratação de equipe especifica para o centro de educação inclusiva, tais
com psicopedagogos, assistentes sociais, Psicólogo, Fonoaudiólogo e
Fisioterapeutas;
Aquisição de materiais imobiliários e tecnológicos para manutenção o centro
de educação inclusiva;
Implantação, reforma ou reativação dos laboratórios de informáticas para as
escolas municipais;
Fortalecimento dos programas de alfabetização de jovens adultos na zona
rural, ampliando a oferta do EJA, atendendo as demandas e as necessidades de
turnos, horários e formatos favoráveis;
Transformar as escolas públicas municipais desativadas na zona rural em
centros de apoio sociocultural para adolescentes, jovens e adultos;
Fortalecimento da prática de atividades físicas e esportivas nas escolas;
Aproximação da comunicação entre as instituições familiares e pedagógicas,
através da implantação de programas educativos, fortalecendo o Projeto
Político Pedagógico (PPP);
Incentivar a criação de hortas orgánicas nas unidades escolares para melhor
atender a qualidade da merenda escolar;
Adequação da merenda escolar das comunidades qui lombolas em conformidade com
a legislação federal;
Reestruturação do plano de cargos e salários dos profissionais de educação;
Melhoria na higienização dos espaços físicos escolares;
Ampliar e melhorar a qualidade do transporte escolar;
Criação das olimpíadas do conhecimento no município;
Incentivo e fortalecimento dos centros cívicos;
Elaborar projeto piloto para a implantação de creche em tempo integral;
Ampliação da equipe de professores itinerantes para melhorar a qualidade de
ensino;
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EIXO ESTRUTURANTE III
DIREITOS BÁSICOS COM
QUALIDADE

Área Temática

Assistência Social
2018-2021
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Poder executivo
Direitos Básicos com Qualidade
Assistência Social
Inclusão social com fortalecimento de
vínculos:
R$ 8.642.651,69

Realizar de forma integrada às políticas setoriais, considerando as
desigualdades socioterritorial, visando seu enfrentamento, a garantia dos
mínimos sociais, ao provimento de condições para atender as contingenciais
sociais e a universalização dos direitos sociais.
EMER
991fVflU

Municipal de Desenvolvimento Social e
oçao da cidadania:

-
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Atingir 50% de taxa de acompanhamento das famílias
em fase de suspensão do Programa Bolsa Família em
descumprimento
de
decorrência
do
condicionalidades, cujos motivos sejam da
assistência social com respectivo sistema de
informação.

•ITri
Município

50

Atingir 100% do Conselho Municipal de Assistência
Social com representação da sociedade civil
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Entregas

iniciativas:
1
-

Fazer o acompanhamento familiar através do PAIF;
Acompanhar através do PAIF as famílias membros beneficiários do BPC;
Acompanhamento pelo PAIF das famílias beneficiarias do programa bolsa
família que apresentem outras vulnerabilidades sociais, para além da
insuficiência de renda;
Acompanhamento pelo PAIF das famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família em fase de suspensão por descumprimento de condicionalidades, cujos
motivos sejam da assistência social;
Reordenar os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
Ampliação da cobertura da Proteção Social Básica nos municípios de grande
porte e metrópoles;
Prover adesão ao Programa BPC na Escola;
Suprimir a precarização dos vínculos trabalhistas das equipes que atuam nos
serviços socioassistenciais e na gestão do SUAS;
Formalizar, na estrutura do órgão gestor de assistência social, as áreas
constituídas como subdivisões administrativas, Proteção Social Básica,
Proteção Social Especial e a área de Gestão do SUAS com competência de
Vigilância Socioassistencial;
Atualizar Lei que regulamenta a Assistência Social e o SUAS;
Ampliar a participação dos usuários e trabalhadores nos Conselhos Municipais
de Assistência Social;
Instituir o Conselho Municipal de Assistência Social com instância de
Controle Social do Programa Bolsa Família;
Ampliar a equipe volante do Centro de Referência da Assistência Social para
atender todo território;
Ampliar e reformar a sede própria do Centro de Referência da Assistência
Social;
PPA 2018-2021
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Construir sede própria para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de
vínculos sede e distritos;
Implantar ORAS Qui lombola;
Ampliar a quantidade de benefícios eventuais e fortalecer as famílias
atendidas;
Ampliar o quadro de profissionais da Secretaria Municipal de Assistência
Social;
Melhorar a atuação do Conselho Tutelar nos povoados;
Capacitar todos os membros dos conselhos municipais;
Aproximar a equipe do Programa Bolsa Família das comunidades rurais;
Aderir a mais programas de melhoria habitacional;
Ampliar as ações do Projeto Formiguinha;
Buscar junto ao Ministério do Desenvolvimento Social a Implantação de uma
unidade de CREAS;
Prover melhoria habitacional para os Distrito e comunidades rurais;
Buscar estratégias para equipagem do CRAS e conselho tutelar;
Realizar de concurso público para os trabalhadores do SUAS, com construção
de Plano de Carreira, Cargos e Salários;
Instituir o Galpão das Artes como um Ponto Cultural do município;
Desenvolver Projetos de Geração de Emprego e Renda;
Realizar a atualização da legislação municipal do SUAS;
Implantação da Vigilância Socioassistencial no município
Construção de Centro de Convivência com piscina de hidroginástica na Sede;
Política de proteção às crianças e jovens, com apoio psicossocial às
famílias a partir de Campanhas de sensibilização sobre os riscos dos usos de
drogas, álcool e substâncias ilícitas, através da criação do CAPS - PROGRAMA
CULTURA DE PAZ;
Implementação de cursos profissionalizantes para jovens e adultos em
parceria com o SEBRAE, SENAI, SENAR e SENAC e apoio para ingresso e
permanência no CETEP - Irecê;
Criação do programa redes de oportunidades com parceiras entre a rede
pública e privada para pequenos financiamentos e inserção no mercado de
trabalho das pessoas que foram qualificadas nos cursos desenvolvidos pela
secretaria;
Criação do programa social para distribuição de Pães e Leites para
comunidades remanescentes de quilombos;
Criação, ampliação e melhoria dos grupos de convivência da terceira idade,
jovens, adolescentes e gestantes na zona urbana e rural;
Criação da Vila Agroindustrial, visando à geração de emprego e renda para os
munícipes cadastrados junto aos programas sociais;
Instituir o departamento dos direitos humanos;
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Fiscalização
das Contas
Públicas

1
PRIORIDADES

condições
Municipal,
proporcionando
melhores
de
funcionamento da unidade responsável pela prestação de
serviços governamentais;
assegurando a
Manutenção dos Serviços do Plenário,
manutenção e o pleno funcionamento do Legislativo (gastos
com os subsídios dos vereadores);
Manutenção dos Serviços do Poder Legislativo, mantendo os
compromissos em obediência as legislações específicas, bem
como dar transparência aos atos e fatos da administração
nos meios de comunicação existentes (eletrônicos, mídias
diversas).

1 Ação Legislativa 1 Ampliação, reforma e aparelhamento do Prédio da Cámara 1
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Administração

Administração
Municipal
'

ativa da Prefeitura, em
Administração e Fazenda:
inquéritos administrativos
o desempenho de outras

Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos do Município;
Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto á
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira
e patrimonial nos Órgãos e entidades da administração
municipal;
Comprovar
quanto
à
legitimidade
e
legalidade,
economicidade, na aplicação de subvenções e renúncias de
receitas, bem como da aplicação de recursos públicos por
entidades de direito privado;
Exercer o controle das operações de créditos, avais e
garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
Apoiar o controle externo no exercício da sua missão
institucional:

PRIORIDADES

Cobrança judicial da dívida
articulação com a Secretaria de
Auxiliar na instauração de
determinados pelo Prefeito:
competências afins.
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EIXO

AREA TEMÁTICA

Promover a condução das atividades relacionadas ao
recebimento e apuração de denúncias e queixas relativas a
ações ou omissões praticadas por servidores da
Administração Municipal;
Realizar correções preliminares nos órgãos municipais,
mediante solicitação do Prefeito e dos Secretários
Municipais:
Formular recomendações,
propostas e sugestões em
colaboração com os demais setores da Administração
Municipal:

Executar as atividades próprias do sistema de controle
interno na análise dos dados, no acompanhamento do
cumprimento das instruções expedidas e das normas legais:
Elaborar os relatórios relacionados com as análises dos
documentos, realização de incursões, inspeções e auditorias
para serem enviadas às autoridades competentes;
Acompanhar a realização de auditorias:

PRIORIDADES

Exercer as atividades do controle interno, propor a
normatização,
sistematização
e
padronização
dos
procedimentos operacionais dos órgãos e unidades
integrantes _da_Administração_Direta _do_ Poder _Executivo:
Coordenar as ações relacionadas com o planejamento
operacional das atividades desenvolvidas pelo sistema de
controle interno;
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Administração
Municipal

ii:o

)IjtUV U^ DPtfl1P

Administração

AREA TEMATICA
Avaliar os indicadores de desempenho municipal, com vista
à melhoria do padrão de qualidade dos serviços prestados;
Identificar as necessidades, sugestões e reclamações dos
cidadãos, objetivando o fortalecimento da relação com a
Administração e a sociedade;
Apurar e encaminhar as denúncias de irregularidades
provenientes da sociedade;
Interpretar as ansiedades e demandas dos munícipes,
traduzindo as suas expectativas com relação aos serviços
prestados pela Prefeitura;
Zelar pela transparência e a postura ética dos atos do
Governo;
Apurar e sanar os atos irregulares internos, promovendo os
levantamentos necessários para atingir seu objetivo:

PRIORIDADES
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AREA TEMÁTICA

Administração

Administração
Municipal
Tombamento, registro, conservação e controle dos bens
públicos móveis e imóveis do Município;
Promoção e coordenação dos serviços de limpeza, vigilância,
copa, portaria e telefonia dos Prédios Públicos e a
reprodução de papéis e documentos nas dependências da
Prefeitura;
Normatização e padronização das atividades e processos
administrativos;
Prestar assessoramento técnico imediato e direto ao
prefeito em assuntos técnicos e administrativos;
Planejar e ordenar as atividades da administração municipal
em seus aspectos técnicos;
Manter a articulação entre os órgãos institucionais do
Município ou fora dele, visando o desenvolvimento das

1(tflhII7.iJ*

Organização, manutenção e controle do acervo da legislação
e demais atos expedidos pelo Prefeito;
Formulação de políticas e a promoção e coordenação de
atividades relacionadas à segurança no trabalho, ao bemestar e aos benefícios para o pessoal da Prefeitura;
Providenciar suporte técnico em informática aos órgãos e
entidades da Prefeitura;
Padronização, aquisição, contratação, guarda, distribuição
e controle de materiais, bens e serviços para as atividades
da Prefeitura;
Gestão e execução do processamento das licitações para a
aquisição de materiais, bens e serviços;

natureza administrativa relacionadas aos recursos humanos
da Prefeitura;
Expedição e publicação de atos oficiais;
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AREA TEMÁTICA

Governo e
Relações
institucionais

EIXO

Administração
Municipal

-

Formular, coordenar e promover a política de relações
públicas, publicidade institucional e de comunicação
interna e externa do Poder Executivo Municipal;
Promoção e divulgação de fatos e temas de interesse público,
sobre o município e os serviços municipais;
Apoio aos Órgãos municipais na divulgação de suas
iniciativas, campanhas educativas e de esclarecimentos, e
em seu relacionamento institucional com a comunidade local
Assistência e apoio ao Prefeito na articulação e
relacionamento com o Poder Legislativo Municipal, entidades
dos governos federal e estadual, associações e empresas do
setor privado e instituições e movimentos da sociedade
civil;
Apoio logístico às organizações civis e aos projetos
especiais voltados para ampliar a participação democrática
da sociedade de América Dourada, desempenho de outras
competências afins.
Formular, coordenar e promover a política de relações
públicas, publicidade institucional e de comunicação
interna _e_externa _do_Poder _Executivo _Municipal;

PRIORIDADES

instituições, objetivando alcançar os fins buscados pela
administração;
Auxiliar na articulação, elaboração e análise de propostas
de atos administrativos, mensagens, decretos e projetos de
leis_da_alçada_e_ iniciativa _do_Prefeito_Municipal;
Promoção,
coordenação,
execução e monitoramento do
desenvolvimento e programação de sistemas informatizados
para a Prefeitura;

-
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Saúde

'Direitos Básicos
com Qualidade

'

AREA TEMÁTICA

Governo e
Relações
institucionais

EIXO

Administração
Municipal

'Garantir veículos para p atendimento e acessibilidade nos
territórios adscritos:
Ampliação dos serviços de saúde / componente da rede de
urgência - aportaria2.338de03deoutubrode2011
Promover condições adequadas para o trabalho em saúde,
promovendo melhoria do acesso e qualidade da atenção
básica;

PRIORIDADES

Formular, coordenar e promover a política de relações
públicas, publicidade institucional e de comunicação
interna e externa do Poder Executivo Municipal;
Promoção e divulgação de fatos e temas de interesse público,
sobre o município e os serviços municipais:
Apoio aos órgãos municipais na divulgação de suas
iniciativas, campanhas educativas e de esclarecimentos, e
emseu relacionamentoinstitucionalcom a comunidadelocal
Assistência e apoio ao Prefeito na articulação e
relacionamento com o Poder Legislativo Municipal, entidades
dos governos federal e estadual, associações e empresas do
setor privado e instituições e movimentos da sociedade
civil;
Apoio logístico às organizações civis e aos projetos
especiais voltados para ampliar a participação democrática
da sociedade de América Dourada, desempenho de outras
competênciasafins.
Formular, coordenar e promover a política de relações
públicas, publicidade institucional e de comunicação
interna e externa do Poder Executivo Municipal;

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
PLANO PLURIANUAL - PPA 2018 - 2021

'

X

X

X

X

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C7C176ED7B5B3453AB680B3050330BD7

www.pmamericadourada.ba.ipmbrasil.org.br

X

X
X

X
X

X
X

Diário Oficial do

Avenida Romão Gramacho | 15 | Centro | América Dourada-Ba

Página 8 de 22

X

-

-

2021

X

X

2020

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

1:ft,

X

X

ANO I

X

X

X

X

X

X

PRIORIDADES DO PPA 2018 - 2021

segunda-feira, 11 de dezembro de 2017 | Ano V - Edição nº 00581 | Caderno 1

Município 051

Prefeitura Municipal de America Dourada

IL(I

AREA TEMÁTICA
Garantir tratamento médico a pacientes portadores de
doenças não tratáveis no município;
Estimular e incentivar as equipes para o gerenciamento do
recurso financeiro, proporcional, a partir do resultado da
avaliação externa do PMAQ;
Criação do centro para a humanização da assistência ao
parto em consonãncia as portarias do ministério da saúde
da rede cegonha;
Promover condições adequadas para o trabalho em saúde,
proporcionando melhoria do acesso e qualidade de atenção
especializada;
Garantir veículos para p atendimento e acessibilidade nos
territórios adscritos;
Ampliação dos serviços de saúde / componente da rede de
urgência - a portaria 2.338 de 03 de outubro de 2011

PRIORIDADES

Fomentar a estruturação física e administrativa da
secretaria municipal de Saúde;
Estratégia de gestão para pensar, refletir e construir
praticas educativas e processo de trabalho;
Implantação e implementações de ações de saúde sobre o uso
de álcool e outras drogas, viabilizando acesso e condições
de cuidados aos cidadãos que estão nesta condição de
fragilidade e vulnerabilidade;
Criar lei municipal de benefícios eventuais para atender
as necessidades de saúde resultante de situações de
vulnerabilidade temporária;

Diminuir a quantidade de áreas descobertas por agentes
comunitários de saúde;
Implantar o SISB e o E-SUAS, qualificando assim o
atendimento à população;
Ampliar o acesso aos serviços de saúde bucal;
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ÁREA TEMÁTICA

Saúde

l»x.

1 Direitos Básicos
com Qualidade

-

Garantir tratamento médico a pacientes portadores de
doenças não tratáveis no município;
Estimular e incentivar as equipes para o gerenciamento do
recurso financeiro, proporcional, a partir do resultado da
avaliação externa do PMAQ;
Criação do centro para a humanização da assistência ao
parto em consonância as portarias do ministério da saúde
da rede cegonha;
Promover condições adequadas para o trabalho em saúde,
proporcionando melhoria do acesso e qualidade de atenção
especializada;

PRIORIDADES
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Educação

Direitos Básicos
com Qualidade
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AREA TEMÁTICA
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Fomentar crédito para seguridade das atividades cívicas e
culturais das escolas públicas municipais:
Implantação da educação em tempo integral:

Regularização da situação funcional dos profissionais da
educação, relativo a elevação dos níveis e aprimoramento
profissional;
Garantir padres mínimos de qualidade de infraestrutura do
prédio escolares:
Construção de auditórios nas escolas da rede de ensino:

Financiamento para a qualificação da merenda escolar:

PRIORIDADES

Adquirir fardamento para alunos da rede de ensino
municipal;
Garantir o pagamento dos salários aos funcionários
concursados e efetivos de acordo com a legislação vigente:
Efetuar repasses financeiros as escolas para execução de
pequenos reparos e aquisição de limpeza:

Manutenção do conselho municipal de educação;

Aquisição de livros de livros, enciclopédia, revistas,
jornais e gibis para as bibliotecas escolares, bem como
para as bibliotecas públicas;
Viabilizar a implantação de rede de acesso à internet nas
escolas;
Compra e manutenção de brinquedos;

Implantação e qualificação de bibliotecas escolares:
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Direitos Básicos
com Qualidade

r

1

'

Assistência
Social
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Suprimir a precarização dos vínculos trabalhistas das
equipes que atuam nos serviços socioassistenciais e na
gestão do SUAS;

Acompanhar através do PAIF as famílias membros
beneficiários do BPC;
Acompanhamento pelo PAIF das famílias beneficiarias do
programa bolsa família que apresentem outras
vulnerabilidades sociais, para além da insuficiência de
renda:
Acompanhamento pelo PAIF das famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família em fase de suspensão por
descumprimento de condicionalidades, cujos motivos sejam
da assistência social;
Reordenar os Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos:
Ampliação da cobertura da Proteção Social Básica nos
municípios de grande porte e metrópoles;
Prover adesão ao Programa BPC na Escola:

1 Fazer o acompanhamento familiar através do PAIF:

1Ia)lIIY.P]*

Implantação e qualificação de bibliotecas escolares:

Realizar concurso público ou processo seletivo para
guardas, agentes de serviços e merendeira;
Realizar processo seletivo para professores substituto:
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AREA TEMÁTICA

Assistência
Social

Direitos Básicos
com Qualidade

'

Ampliar a quantidade de benefícios eventuais e fortalecer
as famílias atendidas;
Ampliar o quadro de profissionais da Secretaria Municipal
de Assistência Social;

Formalizar, na estrutura do órgão gestor de assistência
social, as áreas constituídas como subdivisões
administrativas, Proteção Social Básica, Proteção Social
Especial e a área de Gestão do SUAS com competência de
Vigiláncia Socioassistencial;
Atualizar Lei que regulamenta a Assistência Social e o
SUAS:
Ampliar a participação dos usuários e trabalhadores nos
Conselhos Municipais de Assistência Social;
Instituir o Conselho Municipal de Assistência Social com
instáncia de Controle Social do Programa Bolsa Família;
Ampliar a equipe volante do Centro de Referência da
Assistência Social para atender todo território;
Ampliar e reformar a sede própria do Centro de Referência
da Assistência Social:
Construir sede própria para os Serviços de Convivência e
Fortalecimento de vínculos sede e distritos;
Implantar CRAS Quilcaibola;

t
PRIORIDADES
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Crescimento
Econômico e
Sustentável

E(I
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Infraestrutura
'
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Construção do complexo administrativo municipal:

Construção de ciclovias:

Aquisição de terrenos, caiu intuito de construção de órgão
público e anpliação das ruas;
Construção e reforma de ponto de ônibus:

Revitalização de Barragens

Construção de muro de contenção para margens:

Construção de calçadão e passeios em vias públicas:

Implanta sinalização das vias de acesso:

Prover a construção de banheiros públicos:

Reforma de canteiros de ruas:

Providenciar destinação correta do lixo, com a construção
de uma estação de transbordo:
Construção, reforma, revitalização e arborização de
praças:
Ampliação e reforma de cemitérios:

Instalação, manutenção e Ampliação das Redes de Esgoto:

Providenciar aterro nas ruas;

Construção de auditório para a realização de eventos;
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Crescimento
Económico e
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Infraestrutura

AREA TEMÁTICA

-

com a construção

reforma, revitalização e arborização de
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Revitalização de Barragens

Construção de muro de contenção para margens:

Construção de calçadão e passeios em vias públicas;

Implanta sinalização das vias de acesso:

Prover a construção de banheiros públicos;

Reforma de canteiros de ruas;

praças;
Ampliação e reforma de cemitérios:

1 Construção,

Providenciar destinação correta do lixo,
de uma estação de transbordo;
(tllhIP7)]*

Instalação, manutenção e Ampliação das Redes de Esgoto;

Providenciar aterro nas ruas;

Construção de auditório para a realização de eventos;

Construção, manutenção, anliação. recuperação e
conservação das estradas vicinais:
Reforma e Ampliação da Iluminação Pública;

-
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Crescimento
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sustentável

•1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C7C176ED7B5B3453AB680B3050330BD7

www.pmamericadourada.ba.ipmbrasil.org.br
PRIORIDADES
Implantação do programa de Replantio de plantas nativas,
visando evitar a desertificação e seus efeitos negativos:

Meio Ambiente

Fortalecimento do Conselho de Meio Ambiente, com formação
permanente dos conselheiros;

Implantação e manutenção de estação de tratamento de
esgoto
Implantação de coleta seletiva de lixo:

Contratação de empresa para recolhimento de resíduos
sólidos, agrotóxicos e lixo hospitalar:
Promover palestras no município referente ao meio ambiente;

Implantar aterro sanitário simplificado;

Elaborar plano municipal de arborização;

Construção de sistema de drenagem e manejo de águas
pluviais;
Construção e ou ampliação do sistema de saneamento básico:

Estabelecer parcerias com entes da federação e ongs para a
revitalização de rios;
Prover a destinação correta o lixo, com a construção de uma
estação de tratamento;
Construir um barracão de reciclagem;

PRIORIDADES

AREA TEMÁTICA

Meio Ambiente

ÁREA TEMÁTICA
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AREA TEMÁTICA

Agricultura,
pecuária e
abastecimento

*10

Crescimento
Econômico e
Sustentável

resc imento
econômico e
sustentável
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Prover regularização das associações comunitárias;

município;

Estabelecer ações para a implementação do projeto de
hortas orgânicas com parcerias com associações rurais do

pecuária;

Construir centro de abastecimento para atender a
agricultura familiar e feirantes;
Buscar parcerias com instituições de pesquisas, tais como
EMBRAPA, universidades estaduais e federais), para a
criação de área de experimentação de agricultura e

1IS1iI)LUJ*

Estabelecer parcerias com entes da federação e ongs para a
revitalização de rios;
Prover a destinação correta o lixo, com a construção de uma
estação de tratamento;

Conservar espécies endémicas, raras, ameaçadas ou em perigo
de extinção, incluindo isto na apreensão de animais e
plantas silvestres capturadas ilegalmente;
Elaboração de projetos e definição de prioridades de
recuperação e conservação de fundos de vales e áreas de
preservação;
Definição da política de limpeza urbana, através do
gerenciamento e fiscalização da coleta, reciclagem e
disposição do lixo, por administração direta ou através de
terceiros;
Serviços de limpeza, conservação e controle de terrenos no
perímetro urbano;
Formulação de projetos visando captar recursos financeiros
do estado e da união, bem como de organizações nacionais e
internacionais;
Planejar e executar de programas de educação ambiental;

-
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AREA TEMÁTICA

Agricultura,
pecuária e
abastecimento

Crescimento
Económico e
Sustentável

Estimular a agropecuária do município oferecendo
assistência técnica ao pequeno e médio proprietário e
contribuir com distribuição de sementes, araço de terras
e disponibilidade de áreas para o plantio;
Incentivar o produtor rural a diversificar suas
atividades em culturas alternativas, através de programas
implementados _pelo _Município;
Adquirir máquinas e equipamentos agrícolas para prestar
serviços aos pequenos produtores rurais;
Coordenar e atualizar os dados das propriedades rurais do
Município através do Cadastro Técnico Rural:
Promover seminários, eventos, palestras, fóruns, cursos
de treinamentos e capacitaço para o produtor rural,
visando à aplicação de novas tecnologias, agregando
valores em suas propriedades;
Manter a fiscalização e o controle dos serviços públicos
de abastecimento;

PRIORIDADES

Orientar a recuperação e o uso adequado do solo agrícola
e dos recursos naturais, como um todo, para a sustentação
da atividade agropecuária;
Desenvolver projetos em conjunto com as organizações
representativas dos produtores rurais, objetivando a
expansão de suas atividades, na busca de alternativas que
visem aperfeiçoar as potencialidades locais, permitindo a
auto sustentação, o aumento da renda e ao mesmo tempo
melhorar a qualidade de vida do produtor rural;
Manter programa nas diversas áreas da cadeia produtiva
rural, visando melhores condições de trabalho e qualidade
na produção;
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AREA TEMÁTICA

Agricultura,
pecuária e
abastecimento

PXI

Crescimento
Econômico e
Sustentável

Prestar assessoria aos programas desenvolvidos junto aos
produtores rurais, associações de produtores e feirantes
visando à organização e estruturação das entidades
representativas, em parcerias com outras entidades do
setor:
Construir centro de abastecimento para atender a
agricultura familiar e feirantes:
Buscar parcerias com instituições de pesquisas, tais como
EMBRAPA. universidades estaduais e federais), para a
criação de área de experimentação de agricultura e
pecuária:
Estabelecer ações para a implementação do projeto de
hortas orgánicas com parcerias com associações rurais do
município
Orientar a recuperação e o uso adequado do solo agrícola
e dos recursos naturais, como um todo, para a sustentação
da atividade agropecuária;
Desenvolver projetos em conjunto com as organizações
representativas dos produtores rurais, objetivando a
expansão de suas atividades, na busca de alternativas que
visem aperfeiçoar as potencialidades locais, permitindo a
auto sustentação, o aumento da renda e ao mesmo tempo
melhorar a qualidade de vida do produtor rural:

PRIORIDADES

Promover a orientação, controle e fiscalização dos
mercados, feiras livres e organizar a comercialização de
bens e produtos produzidos no campo:
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Crescimento
econômico e
sustentável

Crescimento
econômico e
sustentável
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Cultura,
Esporte, Lazer e
Juventude

ÁREA TEMATICA

Cultura,
Esporte, Lazer e
Juventude

ÁREA TEMATICA

Construção parques no município, oferecendo assim mais
lazer para os munícipes;
Aquisição de instrumentos e uniformes para fanfarras e
filarmônicas;
Construção de auditórios para eventos;

4(i1l(IJD1*

Compra de notebook para a secretaria;

Promover a exibição de filmes educativos nas praças:

Realizar campeonatos municipais;

Comprar materiais educativos para oficinas de modalidades
esportivas:

Implementação de jogos educativos;

Reforma e ampliação do Clube 20 de janeiro;

Aquisição de uniformes esportivos;

Construção de ginásio de esporte

Aquisição de equipamentos poliesportivos;

Construção e reformar quadras poliesportivas;

Construir e melhorar os campos de futebol do município;

l(•11I)LiII*
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'1

Compras de equipamentos e materiais para os eventos
culturais, tais como toldo e cadeira
Aquisição de um carro para atender a secretaria municipal
de cultura, esporte, lazer e juventude;
Compra de kit educativos culturais para serem usados em
fóruns, palestras, debates, conferencias entre outros;

Construção de um centro cultural na sede, bem como a
garantia de recursos financeiros para financiamento de
aç õ es culturais em todo município;
Criaço e manutenção de programas de capacitaço cultural
para jovens e adultos;
Aquisição de equipamento para cinema;
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
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RESUMO DOS PROGRAMAS DO PPA
1

Programas de Gestão, Manutenção e Serviços

-

{.Ic11_1'a.

UNIDADE ORÇAMENTARIA

Cámara Municipal de América 1
Dourada

Atuação do Legislativo

Gabinete da Prefeita

Gestão Compartilhada

Procuradoria Geral do
Município

Gestão Compartilhada

Controladoria interna do
município

Gestão Compartilhada

Ouvidoria Geral do Município

Gestão Compartilhada

Secretária de Administração e
Fazenda;

Gestão Compartilhada

Secretaria Municipal de
Governo e Relações
Institucionais:

Comunicação Social Eficiente

II

Programas Temáticos

UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMAS

Secretária de Saúde

Saúde em ação

Secretaria Municipal de
Educação

Educação Inclusiva

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e
promoção da cidadania;

Inclusão social com fortalecimento de vínculos

Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Serviços
Público e transporte

Infraestrutura para o desenvolvimento

Secretária de Meio Ambiente

Meio Ambiente, responsabilidade de todos nós

Secretaria de agricultura,
pecuária e abastecimento;

Desenvolvimento económico e abastecimento

Secretaria de Cultura,
Esporte, Lazer e Juventude

Cultura, esporte e lazer para todos
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