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Programa: 1 Administração, Supervisão e Planejamento Governamental

Diretrizes:

Através das Secretarias serão efetuados trabalhos de processamento e tabulação de dados da folha de pessoal e atos da gestão de 
pessoal, efetivo trabalho na área de atos oficiais, gerenciamento de dados contábeis e acompanhamento da execução orçamentária e 
financeira, administração de materiais, controle da frota municipal, manutenção e controle dos cadastros municipais, ações de controle 
interno.

Programa: 3 Processo Legislativo

Diretrizes:

Legislar e aprofundar as ações Legislativas; Fiscalizar o Poder Executivo; Ações de Integração do Poder Legislativo com a sociedade por 
meio de sessões nas comunidades. 

Programa: 4 Desenvolvimento, Planejamento e Promoção Rural

Diretrizes:

Fomentar a atividade agropecuária através de incentivo aos produtores; apoio integral à agricultura familiar;  melhoria  genética  dos 
rebanhos; políticas de expansão das atividades agropecuárias; promover ações de capacitação rural; buscar mercados para os produtos 
municipais; promover e participar de feiras e eventos; realizar parcerias em busca de apoio técnico para serviços agronômicos e 
extensionista; incentivar a  preservação da fauna e flora existentes no município. Desenvolver trabalhos com a patrulha agrícola nas  
propriedades; proporcionar e viabilizar a pequena propriedade. Aquisição e manutenção de máquinas e implementos da patrulha. Buscar 
incentivos para correção de solo. Implantar o viveiro  municipal. Fomentar a piscicultura familiar, auxiliando a formação de açudes, até a 
realização da feira do peixe; incentivo à construção de cisternas/reservatórios de água.

Programa: 5 Proteção ao Meio Ambiente

Diretrizes:

Através do Fundo Municipal de Meio Ambiente, promover ações e políticas de preservação do Meio Ambiente, segundo o Plano  Municipal 
de Meio Ambiente.

Programa: 6 Atendimento às Ações de  Saneamento

Diretrizes:

Manter o fornecimento e ampliar o serviços de captação e distribuição de água, com o objetivo de atender 100% das residências do 
município. Manter o controle e qualidade da água distribuída.

Programa: 8 Atendimento a Educação Básica e Superior

Diretrizes:

 Proporcionar atendimento de qualidade à educação municipal ; oportunizar atendimento a educação infantil de 0 a 3 anos; manter 100% dos 
alunos em idade de pré escola na escola; manter os profissionais da educação motivados e atualizados; envolver estudantes, 
especialmente da rede municipal, em todos os eventos do Município; proporcionar transporte escolar gratuito, dentro do Município, e para 
cursos técnicos e universitários; trabalhar em conjunto  com a escola estadual através de convênios e apoiar eventos; ativar o Conselho 
Municipal de Educação; atualizar o regimento escolar e o Plano municipal de educação; desenvolver projetos que venham a atender as 
necessidades da nossa realidade educacional; ofertar merenda de qualidade, incluindo itens necessários à saúde nutricional do aluno; 
trabalhar em parceria com o governo federal para a viabilização do Programa de Alfabetização na Idade Certa. Adquirir um veiculo de 
passeio exclusivo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer. Promover concurso publico, caso necessário para profissionais 
da educação.

Programa: 9 Desenvolvimento da Cultura, Esporte e Lazer

Diretrizes:

Apoio a todas as entidades culturais do Município, colaboração com estas entidades e incentivo à criação de novas entidades culturais. 
Apoiar todas as iniciativas de manifestação cultural, folclórica, social, educativa, de grupos artísticos ou associações. Manutenção e 
ampliação da Biblioteca Pública Municipal; Viabilização e manutençao do telecentro, da casa de cultura, edição de um livro sobre a História 
do Município; incentivo especial aos CTGs, aos corais municipais e outros; às Bandas; Promover o Calendário de Eventos em colaboração 
com outras entidades.Incentivar as práticas esportivas priorizando o futsal e o campeonato de bocha; organizar competições esportivas 
para todas as faixas etárias; melhoras na infra-estrutura  física nos locais de praticas esportivas e lazer existentes; Construir praças e 
academias ao ar livre; desenvolver e promover ações com finalidades de lazer, de entretenimento e recreação; apoiar iniciativas de 
associações formalmente constituídas, no município, atráves de projetos; organizar as escolhinhas de práticas multiesportivas.

Programa: 10 Vias Públicas Municipais

Diretrizes:

Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos necessários para a realização dos serviços; Pavimentar vias públicas; Dar atenção 
especial às estradas que interligam as comunidades do Município; Conclusão da obra do calçamento na estrada que liga Distrito de Linha 
Vitória com a Sede do Municipio;  Construção de Prédio Público para abrigar máquinas e equipamentos. Implementar ações para organizar o 
trânsito nas vias urbanas.
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Programa: 11 Serviços Públicos

Diretrizes:

 Continuidade na ampliação da infra-estrutura urbana. Construção e Manutenção e melhorias nas praças e passeios públicos. Manter e 
ampliar o sistema de iluminação pública. Ornamentar com iluminação pública as festividades do natal. 

Programa: 12 Programa de Atenção Básica em Saúde

Diretrizes:

Atendimento à saúde a todo e qualquer cidadão; qualificação do atendimento municipal à saúde, ampliando e modernizando os 
equipamentos; oferecer condições de ajuda na busca da saúde fora do sistema municipal de saúde; cursos de capacitação e 
aperfeiçoamento dos profissionais da saúde; atenção especial a doentes crônicos e políticas de saúde preventiva, com atenção especial 
às agentes comunitárias de saúde e saúde da família; construção de uma sede propria de unidade de saúde em Linha Vitória; aquisição de 
veículos e equipamentos. Realizar convênios nas mais variadas especialidades médicas , parcerias  para ofertar estes serviços aos 
Municípios vizinhos. Implantar e implementar ações de saúde mental. Realizar atividades voltadas à promoção da saúde,  nas 
comunidades.Adquir, manter e equipar os veículos da saúde.aquisição de área para construção de unidade básica de saúde

Programa: 14 ENCARGOS ESPECIAIS

Diretrizes:

Pagamento mensal de compromissos assumidos por empréstimos e financiamentos, despesas com inativos e pensionistas, precatórios, 
Subvenções, Pasep e demais despesas.

Programa: 15 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Diretrizes:

Atender os riscos fiscais, os passivos contigentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Atender as demandas de reforço e 
imprevistos orçamentários.

Programa: 16 Conselho Tutelar e Conselho Municipal Criança e Adolescente

Diretrizes:

Através do Fundo Municipal da crianca e do adolescente os programas são desenvolvidos e interligados diretamente à Secretaria de 
Educação e Cultura.

Programa: 17 Fortalecimento do Sistema Unico Assistencia Social

Diretrizes:

 "Centralidade na família
 "Participação da população por de entidades representativas, na formulação e no controle das ações- controle social.
 "Interface com as demais políticas públicas

Programa: 18 Programa Pró-Moradia

Diretrizes:

proporcionar financiamento para aquisição de terrenos e construção de casas para as pessoas de baixa renda que se encaixam nos 
requisitos estabelecidos pelo conselho de habitação do nosso município e/ou se encaixam nas regras do Governo Federal e demais 
entidades que possam possibilitar recursos para esta área.

Programa: 27 Manutenção das Atividades da  Assistência Social

Diretrizes:

A manutenção do CMAS ocorrerá principalmente através da participação dos Conselheiros em Capacitações. 
    O Conselho terá ainda a assessoria técnica da Assistente Social do Departamento de Assistência Social.
    Também como forma de capacitação dos Conselheiros e da Comunidade, será realizada a Conferência da Assistência Social.
Através deste programa, serão capacitados os Profissionais que atuam diretamente na Política de Assistência Social.

Programa: 28 Incentivo a Indústria e o Comércio 

Diretrizes:

Políticas públicas de incentivo à instalação de novas indústrias, prestadores de serviços e outros tipos de empresas ou ramos de 
atividades. Incentivo ao comércio local. Incentivar o empreendedorismo. 

Programa: 30 Finanças Públicas

Diretrizes:

Acompanhar as trabalhos de contabilização,  processamento dos impostos e taxas, atualizar os cadastros e promover as cobranças em 
dívida ativa e demais tributos.
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