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LEI Nº 010 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 
 

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 
2018-2021 e dá outras providências.  

 
 
O Prefeito Municipal de Ichu, 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. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município para o período de 2018 a 2021, em 
cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal. 
 
Art. 2º - 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. 3º - 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: 
 
I - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços: que expressa e orienta as ações destinadas ao 
apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. 
 
II- 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. 4º - O Programa Temático é composto por Objetivos, Metas e Valor Global. 
 
§ 1º - 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: 
 
I - 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. 
 
§ 2º - 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. 
§ 3º - O Valor Global indica uma estimativa dos recursos necessários à consecução dos Objetivos 
relacionados ao tema no período do Plano.  
 
Art. 5º - O PPA 2018–2021, aperfeiçoado nos mecanismos de escuta social, territorialização e 
transversalização da ação de governo, está organizado em Eixos e Programas, construídos a partir 
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de diretrizes e temas estratégicos, que orientam e concretizam as políticas públicas a serem 
desenvolvidas para temas considerados estratégicos para o quadriênio. 
 
Art. 6º - 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. 7º - Os Programas constantes do PPA 2018-2021 estarão expressos nas leis orçamentárias 
anuais e nas leis de crédito adicional. 
 
§ 1º As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais. 
  
§ 2º A lei orçamentária anual detalhará o valor dos programas para o exercício de sua vigência.  
 
Art. 8º - 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. 9º - 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 orçamentária 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. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ichu, 21 de dezembro de 2017. 

 

 

Carlos Santiago Almeida 

Prefeito Municipal 
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ICHU 

 

Ichu é um município brasileiro 

do Estado da Bahia, sua população 

estimada em 2013 era de 6.265 

habitantes. 

                                                             Situado no Nordeste Baiano, 

ocupando uma área de 127,668 Km². Sua densidade demográfica é de 49,07 

habitantes por km². Limita-se com os municípios de Conceição do Coité, 

Serrinha, Candeal e Riachão do Jacuípe. 

A distância entre a cidade Ichu e a capital Salvador é de 

aproximadamente 185 Km², sendo esse o caminho mais curto utilizando a 

rodovia BR 324. O acesso mais longo é através das rodovias BA 411 e 233, 

correspondendo aproximadamente a 225 km. 

Ichu teve seu surgimento por volta 1920, uma fazenda chamada Enxú. 

Pertencente ao fazendeiro Joaquim Lazaro Carneiro, baiano, casado com 

Dona Umbelina Maria Carneiro no distrito de Candeal, município de Riachão 

de Jacuípe no Estado da Bahia. O nome Enxú designa ”casa de vespas”. 

Servindo de denominação à fazenda, foi grafado mais tarde erroneamente 

quando da utilização nos documentos legais que daria fórum administrativo 

ao atual município de Ichu. 

Em 1924, surge na vila de Candeal a Igreja Batista tendo como seu 

pastor um senhor de nome Gasparino. A incompatibilidade religiosa que se 

instalou entre os católicos e protestantes provocou desavenças entre os 

moradores de Candeal. Relatou-se que certa vez os protestantes invadiram a 

Igreja Católica de Candeal na hora da missa, expulsando o padre que 
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ministrava a celebração, havendo uma luta corporal entre os religiosos, tendo 

os moradores da fazenda Enxú, como participantes ativos da confusão. Mais 

tarde, os católicos perceberam que o padre se achava impotente em frente 

ao chefe dos protestantes, os católicos pediram ao padre para escolher outro 

local para celebrar suas missas, escolhendo a fazenda Enxú. 

No ano seguinte, começaram a surgir as primeiras casas do povoado 

que se iniciava ao redor da fazenda. No ano de 1926 no povoado, deram início 

a construção de uma capela intitulada de Capela do Sagrado Coração de 

Jesus. Em 1927 foi construído o cemitério que até hoje serve a comunidade. 

A rivalidade entre o povo de Enxú e os moradores de Candeal, foi o motivo da 

separação dos municípios em 1926, continuo a existir depois de 1935 quando 

Ichu já era distrito. 

A formação administrativa, o distrito foi criado com a denominação de 

Ichu, pelo Decreto n°9556, de 10-06-1935, subordinado ao Município de 

Riachão de Jacuípe. Em divisão territoriais datada de 31-12-1936 e 31-12-

1937, o Distrito de Ichu, figura no município de Riachão do Jacuípe o Distrito 

de Ichu. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 01-07-1960. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Ichu, pela Lei 

Estadual n° 1766, de 30-07-1962, desmembrado de Riachão de Jacuípe. 

Sede do antigo Distrito de Ichu. Instalado em 07-04-1963. Em divisão 

territorial datada de 31-12-1963, o município é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial em 2007. 

A economia do município baseia-se em grande parte da agricultura de 

subsistência do cultivo da mandioca, feijão e milho e ainda se cultiva umbu, 

cajá, manga, dentre outros. Quanto a atividade agropecuária destaca-se a 

criação bovina para corte, avicultura, suinocultura, aquicultura e produção de 

leite. 
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Dentre os aspectos culturais, destacasse os festejos em louvor ao 

Sagrado Coração de Jesus, padroeiro do município, a festa conta com desfiles 

de baianas e concursos de máscaras e alegorias, o evento é realizado há 88 

anos no município de Ichu. 

 

Diário Oficial  Prefeitura Municipal de Ichú – Ba  Ano VIII - Edição  Ordinária n º. 827 – 26 de dezembro de 2017 – Pg 6



PLANO PLURIANUAL  

 

 

ANEXOS 

 

 

I- Programas de Gestão, Manutenção e 

Serviços 

 

 

 

QUADRIÊNIO 2018-2021 
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PODER LEGISLATIVO 

EIXO ESTRUTURANTE I 

CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2018-2021 
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EIXO ESTRUTURANTE I 

CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS 

 

               A Câmara Municipal tem função legislativa, de fiscalização financeira, 

orçamentária e patrimonial, de controle externo do Executivo, de julgamento 

político-administrativo, este de acordo com a legislação pertinente, de organização 

e administração dos seus assuntos internos e de gestão dos assuntos de sua 

economia interna. 

 

               O Vereador é o político que acompanha o dia-a-dia das comunidades e, 

por isso, conhece de perto suas necessidades. Eles têm o poder de fazer as leis 

que atendam aos interesses da comunidade. 

 

      O PPA 2018-2021 apresenta no âmbito do Legislativo Municipal, o Eixo 

Estruturante Controle das Contas Públicas, tendo como Área Temática a Ação 

Legislativa; 
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EIXO ESTRUTURANTE I 

CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Temática 

 Ação Legislativa 
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Poder: Poder Legislativo 

Eixo Estruturante: Controle das Contas Públicas 

Área Temática: Ação Legislativa 

Programa: Execução da Ação Legislativa 

Recursos do Programa R$ 4.500.000,00 
 

OBJETIVO:  

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 social; 
 

Órgão Responsável:   Câmara Municipal de Ichú 
 

Meta: Desenvolver de forma eficaz o controle externo; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

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). 
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PODER EXECUTIVO  

EIXO ESTRUTURANTE II 

GESTÃO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2018-2021 
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EIXO ESTRUTURANTE II 

GESTÃO MUNICIPAL 

 

 A construção do segundo eixo a formatação do PPA 2018-2021 do 

município de Ichu intitulado de GESTÃO MUNICIPAL apresenta um plano de 

reconstrução de gestão, através da retomada do desenvolvimento social, bem 

como a qualidade de vida, e tendo como base uma administração técnica, 

profissional, responsável e eficiente.  

 

O Eixo Gestão municipal, destaca a participação efetiva da população, 

promovendo a integração necessária entre todos de maneira a expressar e 

orientar as ações elencada no plano de governo destinadas a assistência e a 

manutenção dos serviços oferecido pelo poder executivo. 

 

Para orientar ações destinadas apoio, a gestão e a manutenção da 

atuação municipal, o eixo estruturante I gestão municipal é formado pela área 

temática: Controle e gestão pública; 

 

 

 

 

 

Diário Oficial  Prefeitura Municipal de Ichú – Ba  Ano VIII - Edição  Ordinária n º. 827 – 26 de dezembro de 2017 – Pg 13



EIXO ESTRUTURANTE II 

GESTÃO MUNICIPAL 

 

 
 

 

Área Temática  

Controle e Gestão pública 
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Poder: Poder Executivo 

Eixo Estruturante: Gestão Municipal 

Área Temática: Controle e Gestão Pública 

Programa: Administração democrática 

Recursos do Programa R$ 6.000.000,00 
 

OBJETIVO 1: 

Desenvolver uma gestão solida, em sintonia com a população, permitindo a 

participação de todos, verificando sempre as necessidades do município de modo 

que ações estejam em harmônio com os interesses do povo. 
 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
 

 

 

Meta: 

Fortalecer a gestão Municipal para melhoria crescente 

da qualidade e produtividade no atendimento às 

demandas da população, ampliando o alcance da 

efetividade das políticas públicas. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Entregas / Iniciativas: 

Modernização das instalações das secretarias melhorando as condições de 

atendimento ao público; 

Adotar as medidas para o cumprimento dos limites e determinações da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

Garantir os direitos dos Funcionários Públicos municipais; 

Desapropriação de áreas para implantação de novos empreendimentos que possam 

gerar empregos e rendas em nossos municípios, principalmente para contemplar as 

indústrias já existentes visto que alguns já estão em área habitada e de algum modo 

traz transtorno a população que residem nas mediações, transtorno estas tais como 

fumaça, mal cheiro de produtos químicos liberação de resíduos que de algum modo 

atrapalhar a vida das pessoas que residem nas mediações; 

Fornecer gratuitamente serviços para regularização de imóveis para proprietário de 

baixa renda (Ex.: Licença de construção, planta baixa, dentre); 
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Garantir o processo continuo de capacitação e treinamento de funcionários, 

desenvolvendo políticas de recursos humanos na prefeitura; 

Implantação do Projeto WI-FI na praça, disponibilizar de rede de internet sem fio em 

praças públicas; 

Implementação da Casa dos Conselhos; 

Reestruturar os conselhos municipais; 

Melhorar arrecadação do município;  

Estabelecer parcerias e convênios com universidades, ONG’s, entidades 

governamentais, e com a iniciativa privada, com vista a construir projetos de 

desenvolvimento local sustentável; 

Promover uma política de ocupação urbana sustentável, em parceria com a 

sociedade de forma que diminua os impactos socioambientais nos espaços 

ocupados pela a cidade e povoados; 

Elaboração da agenda da cidadania; 

Trabalhar em parceria com servidores públicos; 

Apoio à segurança pública, civil e militar, para desempenhar um trabalho preventivo 

para o bem-estar da população em parceria com as secretarias municipais; 

Apoio ao conselho tutelar; 

Apoiar eventos voltado ao movimento Regueiros da Paz; 

Implantação do programa de Segurança e saúde dos trabalhadores municipal com 

a contração dos profissionais da área; 

Implantação de assessoria jurídica para população carente; 

Garantir a elaboração dos Planos de carreira e remuneração para todos os cargos 

públicos de provimento efetivo da prefeitura; 

Assegurar a realização de concurso público para suprir a necessidades dos cargos 

em vagância ou providos provisoriamente; 

Aquisição de EPI’s para todos os trabalhadores e trabalhadoras do serviço públicos 

municipal; 

Implantar o Estatuto e o Plano de Carreira dos guardas municipais; 

Aquisição de imóvel para a guarda municipal; 

Manutenção das atividades da guarda municipal; 

Garantir formação continuada; 

Apoio ao Conselho Tutelar e CMDCA; 

Apoiar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável (CMDS) na 

execução do Plano Municipal de Desenvolvimento; 

Criar um Órgão Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher; 
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Poder: Poder Executivo 

Eixo Estruturante: Gestão Municipal 

Área Temática: Controle e Gestão pública 

Programa: Administração democrática 

Recursos do Programa R$ 3.500.000,00 

 

OBJETIVO 2:  

Assessorar o Prefeito no desempenho de suas atribuições técnicas, políticas 

e administrativas. 

 

Órgão Responsável: Gabinete do Prefeito 

 

Meta: Qualidade e Produtividade no Atendimento à 

População. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 

 

Entregas / Iniciativas:  

Controlar a agenda do Prefeito;  

Catalogar as correspondências dirigidas ao prefeito;  

Aquisição de material e equipamento permanente;  

Garantir a manutenção das atividades do gabinete do prefeito; 

Buscar junto as esferas estaduais e federais recursos para promover investimentos 

no município;  

Assessora o prefeito na adoção de medidas administrativas que proporcione a 

harmonização nos diferentes órgãos municipais; 

Assessorar o prefeito na sanção das leis, decretos e demais atos administrativos; 

Auxiliar o prefeito no atendimento à população; 

Assegurar total transparência na gestão pública; 
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Poder: Poder Executivo 

Eixo Estruturante: Gestão Municipal 

Área Temática: Controle e Gestão pública 

Programa: Administração democrática 

 

OBJETIVO:  

Assistir, direta e indiretamente, o prefeito no desempenho de suas 

atribuições, bem como gerar informações para auxiliar as tomadas de 

decisões relacionadas aos programas de governo para a efetividade da 

gestão municipal 

 

Órgão Responsável: Controle Interno 

 

Meta: Administrar as ações de controle interno do Município, 

apresentando a transparência dos atos públicos. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 

 

Entregas / Iniciativas:  

Fortalecimento do controle interno. 

Assegurar a legalidade, legitimidade e economicidades dos atos;  

Exercer os controles contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais, 

patrimoniais. 

Elaborar normas e procedimentos com a finalidade de evitar, prevenir e detectar 

possíveis erros e fraudes. 

Garantir a manutenção das atividades desenvolvidas pela Controladoria Geral do 

Município. 
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PLANO PLURIANUAL  

 

 

ANEXOS 

 

 

 

II - Programas Temáticos 

 

 

QUADRIÊNIO 2018-2021 
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PODER EXECUTIVO  

EIXO ESTRUTURANTE III 

ICHU CUIDANDO DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2018-2021 
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EIXO ESTRUTURANTE III 

ICHU CUIDANDO DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 

 

A Prefeitura Municipal de Ichu buscará pensar numa educação que 

promova um ensino de qualidade pela humanização do saber, garantir a 

presença do esporte e da cultura como mecanismo de inclusão social e 

respeito a identidade local. Cuidar da Saúde do Ichuense, ofertando melhores 

serviços e atendimento de qualidade. 

Trata-se de valorizar a população, através de ações responsáveis 

direcionadas a melhoria de qualidade de vida, de garantir a satisfação de 

necessidades básicas e desenvolvimento humano para os indivíduos e grupos  

O Eixo II do PPA 2018-2021, Ichu cuidando do desenvolvimento 

humano, é formado pelas seguintes áreas temáticas: Saúde, Educação, 

Assistência Social, Esporte e Lazer.  
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EIXO ESTRUTURANTE III 

ICHU CUIDANDO DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Temática  

SAÚDE 
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Poder: Poder Executivo 

Eixo Estruturante: Ichú cuidando do desenvolvimento humano 

Área Temática: Saúde 

Programa: Atenção Integral a Saúde 

Recursos do Programa R$ 20.500.000,00 
 

OBJETIVO 1:  

Melhorar a infraestrutura das unidades de saúde, garantindo melhores condições 

de trabalho para a equipe de saúde e conforto para os usuários. 
 

Órgão Responsável:   Secretaria Municipal de Saúde 
 

Meta 1: Aperfeiçoar a infraestrutura das unidades de saúde; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 2: Expansão e adequação da rede de atenção à saúde; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 3: Efetivar o programa de manutenção preventiva dos 

prédios de saúde; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 4: Garantir a manutenção dos estoques de todos os 

materiais de consumo da rede municipal de saúde; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 

 

 

Diário Oficial  Prefeitura Municipal de Ichú – Ba  Ano VIII - Edição  Ordinária n º. 827 – 26 de dezembro de 2017 – Pg 23



Meta 5: Efetivar em 100% a construção da Academia de 

Saúde. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 6: Estruturar e equipar 80% das Unidades básica de 

Saúde. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 7: Aquisição de veículos para Unidades básicas de 

Saúde – UBS; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 8: Aquisição de novas ambulâncias para suporte no 

município e povoados;  

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Entregas / Iniciativas:  

Construir academia de Saúde; 

Aquisição de equipamentos para as unidades básicas de saúde; 

Oferecer infra -estrutura para os funcionários e pacientes das UBS; 

Aquisição de equipamentos para as PSF’s, Hospital e a Secretaria de Saúde; 

Manter os veículos da Secreta municipal de Saúde em funcionamento; 

Aquisição de equipamento de suporte básico (Desfibriladores; cilindros de oxigênio, 

etc.); 

Implantar a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, eletrodomésticos, 

veículos, equipamentos odontológicos; 

Manter os veículos para o uso nos diversos setores da secretaria Municipal da 

Saúde; 
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Criação da Semana da Saúde, onde serão realizados eventos diversos como 

palestras, distribuição de folhetos explicativo; 

Aumento de recursos matérias e humanos para atender a demanda do laboratório 

do município, bem como descentralizar a coleta de materiais, podendo ser 

realizadas em PSF, através do técnico de enfermagem com agendamento e 

encaminhando para o laboratório; 

Implantação do programa Olhar Brasil para identificar problemas visuais, 

relacionados a refração, em alunos matriculados na rede pública e a população 

acima de 60 anos; 

Incentivar a compactuação com outros municípios de fácil acesso para tratamento 

fora a domicílio; 
 

OBJETIVO 2:  

Garantir o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 

tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante 

aprimoramento da política de Atenção Básica; 
 

Órgão Responsável:   Secretaria Municipal de Saúde 
 

Meta 1: Promover o atendimento dentro da Estratégia da 

Saúde da Família, em conformidade com as 

prioridades estabelecidas pelas equipes de saúde, 

dentro da sua área de abrangência. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 2: Manter as ações do Programa Saúde na Escola em 

100% das Escolas contempladas no município. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
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Meta 3: Implementar efetivamente o programa contra 

DST/AIDS, sífilis e hepatites nas Unidades de Saúde do 

Município, 100% das ESF’s realizando teste rápido. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 4: Implantar o programa de controle do Tabagismo; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 5: Prevenir a violência e incentivar a cultura da paz em 

toda a rede de saúde; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 6: Implementar as ações das Equipe de NASF no 

município; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 7: Manter adesão de uma ESF no Programa Mais Médicos 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 01 Unidade 
 

Meta 8: Realizar acompanhamento de 80% das famílias 

cadastradas nas condicionalidades de saúde do 

Programa Bolsa Família. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 80 % 
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Entregas / Iniciativas:  

Incentivar ações de promoção à alimentação saudável em escolas contempladas no 

PSE da rede municipal; 

Realizar ações de avaliação antropométricas nas Escolas; 

Realizar ações de promoção em saúde bucal nos escolares; 

Realizar ações de orientação e prevenção ao uso de drogas; 

Avaliação oftalmológico com encaminhamento para serviço especializado. 

Implementar as ações de prevenção e atenção para as DST/AIDS, sífilis e hepatites; 

Estruturar o programa de prevenção contra DST/AIDS, sífilis e hepatites; 

Realizar teste rápido de DST/AIDS, Sífilis e hepatites nas unidades de saúde; 

Capacitar os profissionais da rede de saúde para realização do teste rápido; 

Prestar assistência aos usuários acometidos por DST/AIDS, sífilis e hepatites, 

ofertando aconselhamento, tratamentos, apoio psicológico, entre outros; 

Disponibilização de imunobiológicos para população sexualmente ativa; 

Prevenir e controlar o tabagismo; 

Prestar assistência multidisciplinar aos usuários que manifestarem interesse em 

aderir ao tratamento do tabagismo; 

Realizar atividades educativas contra o tabagismo nas unidades de saúde. 

Prevenir a violência, através de ações educativas; 

Incentivar a cultura da paz nas unidades de saúde. 

Aumentar e fortalecer as notificações de violência; 

Capacitar os profissionais para reconhecer os casos de violência; 

Efetivar o NASF como apoio matricial da Estratégia Saúde da Família - ESF; 

Aquisição de equipamentos para o Núcleo de apoio a Saúde da Família; 

Capacitação dos profissionais do Núcleo de apoio a Saúde da Família - NASF e 

Estratégia Saúde da Família - ESF; 

Monitorar as ações desenvolvidas pelos NASF; 

Aderir ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica – PMAQ – AB; 

Manter Estratégia de Saúde da Família em 100 % de cobertura; 

Oferecer os serviços básicos da Estratégia Saúde da Família - ESF; 

Reorganização do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica; 

Implantação do Apoio Institucional às equipes de Saúde da Família; 

Manter completo o quadro de profissionais das ESF; 

Aquisição de equipamentos para as Estratégia Saúde da Família - ESF; 

Qualificar as ações da ESF de acordo com os indicadores do PMAQ - AB; 
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Manter adesão ao programa mais médico; 

Acolhimento aos médicos do programa mais médicos; 

Implementar a estratégia do programa E - SUS em 100% das Unidades Básicas de 

Saúde; 

Treinamento da equipe profissional sobre o programa E- SUS; 

Impressão das fichas para implantação do programa E - SUS; 

Aquisição de equipamentos, computadores para o Programa E- SUS; 

Contratação de pessoal para o programa E-SUS; 

Implantação do Programa Telessaúde; 

Manter 03 unidades do programa Telessaúde implantados no município; 

Treinamento da equipe profissional sobre o programa Telessaúde; 

Iniciar a Tele Consulta; 

Realizar o pré-natal para gestantes do programa Bolsa Família, conforme preconizado 

pelo ministério da saúde; 

Encaminhar para consulta com o nutricionista a gestante do programa Bolsa Família 

quando encontrar-se em situações de risco nutricional; 

Registrar os dados de peso e altura das gestantes do programa bolsa família no 

sistema de gestão do programa; 

Realizar a visita da primeira semana de saúde integral; 

Realizar atividades educativas pela equipe de saúde; 

Registrar os dados de peso e altura das crianças menores de 7 anos do programa 

bolsa família no sistema de gestão do programa; 

Capacitar as equipes de saúde sobre as condicionalidades do programa bolsa 

Família; 

Registrar semestralmente as famílias beneficiárias programa bolsa família que 

tiveram acesso à saúde bucal; 
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OBJETIVO 3:  

Reorganizar a Atenção Básica em consonância com princípios e diretrizes do SUS e 

com a Política Nacional de Saúde Bucal, garantindo a promoção, prevenção, 

recuperação e integralidade da Saúde Bucal. 
 

Órgão Responsável:   Secretaria Municipal de Saúde 
 

Meta 1: Implementar a Atenção Integral em Odontologia. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 2: Realizar diagnósticos epidemiológicos em saúde bucal, 

por amostragem, de 30% do Município; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 30 % 
 

Meta 3: Realizar campanha contra o câncer bucal em 100% das 

unidades de saúde. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 4: Realizar pelo menos uma ação coletiva mensal de 

escovação dental supervisionada pela ESF. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 5: Redução da proporção de 8 exodontia em relação aos 

procedimentos. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
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Meta 6: Estruturar os consultórios odontológicos das unidades 

básicas de saúde; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Entregas / Iniciativas:  

Realizar primeira consulta odontológica programática nos pacientes e dar 

continuidade ao tratamento até o término. 

Aderir ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica – PMAQ – AB que não contemplam o programa de Saúde Bucal;      

Capacitação de profissionais da Saúde Bucal; 

Realização de atividades educativas com a população nas salas de espera e eventos 

que tenha participação da saúde. 

Realizar estudo epidemiológico em Saúde Bucal; 

Realizar ações de educação em saúde, promovidas pelas equipes de saúde bucal; 

Adquirir kits de saúde bucal (minimamente escova dental e creme dental com flúor); 

Capacitação dos ACS para realização de educação em saúde com a supervisão da 

equipe de saúde bucal; 

Adquirir equipamentos odontológicos para substituir os quebrados e obsoletos e ar 

condicionados para os consultórios. 
 

 

OBJETIVO 4:  

Promover a saúde integral das crianças e adolescentes atendendo às necessidades 

básicas nas diferentes Ações Estratégicas. 
 

Órgão Responsável:   Secretaria Municipal de Saúde 
 

Meta 1: Garantir o acesso da criança e adolescente na rede de 

saúde do município. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
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Meta 2: Reduzir a mortalidade infantil; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 3: Investigar 100% dos óbitos infantis e fetais 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 4: Reduzir o número de casos novos de sífilis congênita 

em menores de um ano de idade, não ultrapassando em 

0 casos. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 5: Oferecer 100% da coleta do teste do pezinho no 

município 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 6: Ampliar o acesso do adolescente as ações de 

prevenção de DST’s. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Entregas / Iniciativas:  

Garantir ações Intersetoriais reintegrando trabalhadores de saúde (enfermeiros, 

auxiliares de enfermagem, psicólogos, dentistas) às atividades previstas de Saúde 

Escolar, de forma continuada; 

Inserir nas ações previstas pela Saúde Escolar o atendimento multidisciplinar e 

interdisciplinar incluindo atendimento psicológico; 

Orientar os familiares sobre cuidados e segurança com o recém-nascido; 
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Garantir a realização dos exames previstos na rotina pré-natal para as gestantes 

atendidas na rede; 

Realizar busca ativa das gestantes faltosas no pré-natal, principalmente no 1º 

trimestre; 

Garantir no período gestacional, no mínimo 07 consultas médicas prevista no 

ministério da saúde; 

Capacitar profissionais da atenção básica para a realização do pré-natal; 

Garantir a vacinação do calendário básico nas crianças menores de 01 ano; 

Garantir a distribuição das cadernetas de saúde da criança e sua utilização, de 

maneira adequada; 

Estruturar o serviço de investigação dos óbitos infantis e fetais; 

Capacitar os profissionais de saúde para a vigilância dos óbitos infantis e fetais. 

Manter todas as Unidades de saúde como executores do teste rápido para sífilis; 

Notificar gestantes com sífilis e monitorar os casos em gestantes com base nas 

estimativas de casos esperados; 

Realizar o teste para sífilis no pré-natal; 

Fazer tratamento adequado nas gestantes com sífilis e seus parceiros; 

Realizar o teste do pezinho nas crianças atendidas nas Unidades de Saúde; 

Buscar recém-nascido que não tenham realizado o teste do pezinho e fazer coleta 

domiciliar e orientar os ACS quanto à importância do exame; 

Reduzir agravos ligados a doenças sexualmente transmissíveis nos adolescentes; 

Realizar atividades educativas nas escolas pelo PSE e nas Unidades de Saúde; 

Garantir a distribuição de preservativos para adolescente; 

Realizar vacinação contra HPV na faixa etária priorizada 
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OBJETIVO 5:  

Garantir da Atenção Integral à Saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças 

crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de 

promoção e prevenção. 
 

Órgão Responsável:   Secretaria Municipal de Saúde 
 

Meta 1: Diminuir os agravos da saúde do idoso acompanhados 

em outros programas de saúde; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 2: Detectar precocemente as situações de risco à saúde 

do idoso; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 3: Reduzir internamento por complicações de 

hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas não 

transmissíveis; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 4: Aumentar eventos que promovam atividades físicas e 

educativas;  

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 5: Implantar assistência em saúde nas UBS para 

pacientes portadores de Parkinson e Alzheimer. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
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Meta 6: Garantir a assistência na atenção básica ao idoso, 

reduzindo em 20% a procura de idosos para 

atendimento em posto atendimento, com quadros do 

não controle das patologias associadas à Hipertensão 

Arterial e Diabetes Mellitus; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 20 % 
 

Meta 7: Realizar busca ativa de 60% dos idosos com 

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus que não 

estejam em tratamento; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Entregas / Iniciativas:  

Implementar a política municipal para saúde dos idosos, nas unidades de saúde e 

hospitalar do município; 

Estabelecer parcerias para atendimento interdisciplinares de 100% das denúncias 

de maus tratos aos idosos; 

Promover atividades educativas de combate à obesidade sedentarismo e fumo; 

Garantir que as UBS assistam pacientes portadores de Alzheimer; 

Realizar encaminhamento para a rede intersetorial quando identificado casos de 

negligências e maus tratos a idosos; 

Realização de consultas programadas para idosos hipertensos e diabéticos nas 

UBS. 

Fazer cadastramento e monitoramento dos pacientes Crônicos de hipertensão 

arterial sistêmica e DIA no e-SUS garantindo a dispensação de medicamentos. 

Desenvolver calendário de atividades educativas a serem seguidos nas UBS; 

Entregar a caderneta do idoso e acompanhá-la, garantindo seu preenchimento 

correto pelos profissionais; 

Identificar e assistir os portadores de Alzheimer nas UBS, encaminhando para a 

DIRES as solicitações para aquisição da medicação; 
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OBJETIVO 6:  

Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos, mediante a 

ampliação, desenvolvimento e manutenção de ações de caráter de promoção, 

prevenção e de intervenção da saúde do Homem; 
 

Órgão Responsável:   Secretaria Municipal de Saúde 
 

Meta 1: Realizar ações de promoção e prevenção do Câncer de 

Próstata e Pênis. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 2: Fortalecer vínculo afetivo entre pai e filho através dos 

programas dirigidos ao homem; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 3: Realizar busca ativa para detectar homens com 

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus que não 

estejam em tratamento; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 4: Promoção da Atenção Integral à Saúde do Homem; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 5: Buscar pelo diagnóstico precoce, estimular hábitos e 

comportamentos saudáveis nos homens; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
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Meta 6: Reduzir em 30% o percentual de agravos decorrentes 

da hipertensão Arterial Sistêmica; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 7: Acompanhar 60% dos pacientes portadores de 

Hipertensão arterial sistêmica no sistema E-SUS AB; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Entregas / Iniciativas:  

Realizar rastreamento de fatores de risco e de antecedentes familiares com 

Hipertensão e Diabetes; 

Garantir diagnóstico precoce e a aplicação do protocolo clínico e terapêutico para a 

hipertensão arterial e Diabetes. 

Realizar na saúde do homem a estratégia da consulta programada para hipertensão 

arterial sistêmica e Diabetes; 

Realizar busca ativa de pacientes homens faltoso no acompanhamento da HAS e 

Diabetes; 

Garantir o acesso aos medicamentos; 

Realizar acompanhamento dos homens pelos ACS em relação às visitas 

domiciliares; 

Preenchimento adequado da ficha de cadastro e acompanhamento do homem no E 

-SUS; 

Padronizar o registro especifico de acompanhamento de pacientes 

insulinodependente; 

Reduzir em 30% o percentual de agravos decorrentes da DM; 

Acompanhar 60% dos pacientes portadores de DM no sistema e -SUS AB; 

Levantar o número de homens insulinodependente; 
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OBJETIVO 7:  

Promover a atenção à saúde da mulher e reduzir a morbimortalidade decorrente de 

doenças e agravos prevalentes. 
 

Órgão Responsável:   Secretaria Municipal de Saúde 
 

Meta 1: Promoção da atenção integral à saúde da mulher; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 2: Incentivar a prevenção do câncer do colo de útero; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 3: Atingir 0,93 da Razão de exames de mamografia de 

rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos 

e população da mesma faixa etária 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 4: Reduzir para 0 caso o número de mortalidade materna. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 5: Realizar Pré-Natal em 75% das gestantes atendidas 

na Rede de Saúde. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 75 % 
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Meta 6: Redução do número de casos de sífilis em gestantes 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 7: Investigar 100% dos casos de óbito materno 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 8: Investigar 70% dos casos de óbito em mulheres em 

idade fértil; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 70 % 
 

Entregas / Iniciativas:  

Implementação da "rede cegonha", com ênfase nas áreas e populações de maior 

vulnerabilidade. 

Realizar exame citopatológico do colo do útero em 1/3 das mulheres na faixa etária 

de 25 a 64; 

Fazer o levantamento das mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos que nunca 

realizaram o exame citopatológico do colo do útero com vistas a realização do 

referido exame; 

Implantar sistema de informação sobre o câncer - SISCAN; 

Monitorar as informações do sistema de informação sobre câncer – SISCAN; 

Capacitar os profissionais e gestores; 

Aquisição de insumos e materiais para a realização dos exames; 

Promover mutirões de exames citopatológicos. 

Realizar exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos; 

Realizar atividades educativas sobre a saúde da mama; 

Implantar ou contratar serviços de mamografia; 

Buscar parceiros para ampliar a oferta de mamografia no município; 

Identificar os fatores que contribuíram para o óbito materno;   

Garantir de 7 ou mais consultas de pré-natal; 

Oferta exames de USG obstétrica e exames laboratoriais. 
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Promover atividades educativas sobre o período gestacional e puerperal; 

Capacitar a Equipe de Saúde sobre temas relacionados a redução da mortalidade 

materna; 

Implantação / implementação das boas práticas da atenção ao parto; 

Realização de visita domiciliar da mulher na primeira semana após a realização do 

parto; 

Restauração e equipagem para sala de parto 

Captar a mulheres no primeiro trimestre da gestação; 

Realizar pré-natal com no mínimo 3 consultas médicas, 3 consultas de enfermagem, 

1 consulta odontológica; 

Monitorar as informações do sistema de informação sobre pré-natal - 

SISPRENATALWEB ; 

Capacitar a Equipe de Saúde para o pré-natal; 

Realizar busca ativa dos faltosos no pré-natal; 

Ofertar no pré-natal todos os exames de rotina preconizados pelo ministério da 

saúde; 

Realizar o teste rápido para sífilis no pré-natal em unidades de saúde; 

Realizar a triagem de casos de sífilis no pré-natal nas Unidades de saúde; 

Monitorar a notificação dos casos de sífilis em gestantes; 

Ampliar o número de executores (unidades de saúde) de teste rápido para detecção 

de sífilis; 

Realizar tratamento adequado em todas as gestantes com sífilis; 

Capacitar profissionais de saúde para realização do teste rápido de sífilis em 

gestantes; 

Estruturar o serviço de investigação dos óbitos maternos; 

Capacitar os profissionais de saúde para a vigilância dos óbitos maternos. 

Estruturar o serviço de investigação dos óbitos de mulheres em idade fértil; 

Capacitar os profissionais de saúde para a vigilância dos óbitos de mulheres em 

idade fértil. 
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OBJETIVO 8:  

Diagnosticar e monitorar a situação alimentar e nutricional dos usuários da rede 

municipal de saúde Ações de prevenção para redução do risco de doenças crônicas 

não transmissíveis relacionadas à situação alimentar e nutricional. 
 

Órgão Responsável:   Secretaria Municipal de Saúde 
 

Meta 1: Promover a melhoria do estado nutricional da 

população do município. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 2: Avaliar o estado nutricional da população atendida na 

rede municipal de saúde e escolas, através do SISVAN 

e e-SUS; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 3: Acompanhar 80% das famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 80 % 
 

Meta 4: Promover atividades educativas sobre alimentação 

saudável. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 5: Garantir 30% de cobertura de suplementação de 

Vitamina A em crianças de 6 meses a 59 meses. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
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Meta 6: Garantir o fornecimento de formulas especial para 

100% das crianças que necessitam. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 7: Realizar o registro de pacientes com sobre peso e 

obesidade em 100% das UBS. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Entregas / Iniciativas:  

Acompanhar o estado nutricional das crianças menores de 05 anos no E -SUS; 

Investigar os casos de desnutrição e atraso no desenvolvimento infantil; 

Garantir o acompanhamento das condicionalidades de saúde das famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família; 

Implementar ações de incentivo ao aleitamento materno exclusivo até o sexto mês 

de vida; 

Promover a alimentação complementar saudável para crianças até 02 anos de idade 

em todas as unidades básicas do município; 

Garantir suplementação de ferro e vitamina “A” para todas as crianças diagnosticadas 

com desnutrição; 

Realizar a pesagem mensal das crianças menores de 07 anos nas UBS para 

alimentação do e-SUS e demais crianças nas escolas da rede pública através do PSE; 

Promover busca ativa de faltosos no acompanhamento, através dos ACS e divulgação 

de listas de acompanhamento do PBF semestralmente nos meios de comunicação e 

locais públicos; 

Oferecer atividades educativas nas UBS e orientações nas residências através dos 

ACS; 

Fornecer formula especiais as crianças que apresentarem relatório 

médico/nutricional; 

Padronizar o registro especifico de acompanhamento de pacientes com sobrepeso 

obesidade; 

Capacitar as ESF para ampliar o cuidado integral aos pacientes com sobrepeso e 

obesidade. 
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OBJETIVO 9:  

Fortalecer a Rede de Saúde Mental, com ênfase no enfrentamento do sofrimento 

mental e dependência de substancias psicoativa. 
 

Órgão Responsável:   Secretaria Municipal de Saúde 
 

Meta 1: Implementar a atenção integral em saúde atuando na 

prevenção, assistência, tratamento e ressocialização. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 2: Reduzir em 50% os danos causados pela dependência 

aos usos problemáticos e dependentes de substâncias 

psicoativas. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Entregas / Iniciativas:  

Implantar ações de prevenção ao uso de álcool e outras drogas; 

Capacitar a equipe para atuar como redutores de danos; 

Articular com todos os órgãos envolvidos nas ações de prevenção e cuidados; 

Aplicar instrumento diagnostica nas escolas do município; 

Realizar ações de educação e vida saudável com foco nos jovens. 
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OBJETIVO 10:  

Promover o acesso à Assistência Farmacêutica, nos diversos níveis de atenção à 

saúde, adotando medidas que garanta o acesso com qualidade, segurança e menor 

custo. 
 

Órgão Responsável:   Secretaria Municipal de Saúde 
 

Meta 1: Implementar a Assistência Farmacêutica no âmbito 

do SUS municipal. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Entregas / Iniciativas:  

Reorganização do recurso para abastecimento de medicamento pelo o município 

na rede básica e hospitalar; 

Propor para a Comissão Intergestora Regional a abrangência da prescrição de 

medicamentos na farmácia popular por enfermeiros, haja visto que dentro do 

manual da atenção básica já acontece essa liberação; 

Implementação do sistema HORUS com padronização do controle de estoque da 

farmácia básica do município; 

Implantação de programas existentes no regimento do SUS voltados a aquisição e 

dispensação de medicamento fitoterápicos; 

Criação de um horto de plantas medicinais no município; 
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OBJETIVO 11:  

Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de 

promoção e Vigilância em Saúde 
 

Órgão Responsável:   Secretaria Municipal de Saúde 
 

Meta 1: Fortalecer o Sistema de Vigilância em Saúde por meio 

da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e 

vigilância ambiental (fatores biológicos e não 

biológicos); 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 2: Implementar as ações de vigilância em saúde, por 

Unidade de saúde; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 3: Implantar a vigilância de doenças crônicas não 

transmissíveis; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 4: Realizar ações de controle dos fatores biológicos 

(reservatórios, hospedeiros e vetores) na transmissão 

de zoonoses. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
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Meta 5: Coordenar ações preventivas e controle da 

tuberculose, hanseníase, hepatites virais, AIDS e 

outras doenças sexualmente transmissíveis 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 6: Organizar ações necessárias para o controle das 

doenças imunopreveníveis do Programa Nacional de 

Imanização – PNI. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 7: Manter fluxo permanente de informações 

epidemiológicas para as unidades de saúde, 

programas de saúde e público em geral, elaborando 

para tanto, boletim periódico em suporte 

informatizado. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 8: Proporcionar 100 % de cura de casos novos de 

tuberculose pulmonar bacilífera e de 100% de 

Hanseníase diagnosticada nos anos das coortes. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 9: Realizar baciloscopia para 100% dos casos suspeitos 

de contatos de tuberculose. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Diário Oficial  Prefeitura Municipal de Ichú – Ba  Ano VIII - Edição  Ordinária n º. 827 – 26 de dezembro de 2017 – Pg 45



Meta 10: Assegurar índices de cobertura vacinal de pelo menos 

75% em relação às vacinas do calendário básico. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 75 % 
 

Meta 11: Vacinar 95% das crianças menores de 05 anos. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 95 % 
 

Meta 12: Registrar 80% dos óbitos com causa básica definida 

dentro da vigilância em Saúde; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 80 % 
 

Meta 13: Encerrar em até 60 dias após notificação 75% dos 

casos de doenças de notificação compulsória; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 75 % 
 

Meta 14: Executar 100% das ações de Vigilância Sanitária no 

município. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 15: Nenhum caso de óbito por Leishmaniose Visceral no 

município 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
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Meta 16: Vacinar 80% dos cães do munícipio; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 80 % 
 

Meta 17: Analisar 100% das amostras de água para consumo 

humano quanto aos parâmetros coliformes, cloro 

residual livre e turbidez. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 18: Examinar 30% dos escolares para o tracoma; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 30 % 
 

Meta 19: Tratar 100% dos casos positivos de tracoma 

inflamatório e de seus contatos. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 20: Reduzir para 0 caso de óbito por dengue;  

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Entregas / Iniciativas:  

Realizar busca ativa de pessoas com sintomáticos respiratórios; 

Realizar cultura para os casos de retratamento de tuberculose; 

Encerrar os casos novos de tuberculose registrados no sistema de informação de 

agravos de notificação (SINAN); 

Atualizar os dados do boletim de acompanhamento de hanseníase no sistema de 

informação de agravos de notificação (SINAN). 
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Realizar tratamento diretamente observado dos casos novos pulmonares bacilíferos 

e de hanseníase, conforme protocolo estabelecido pelo ministério da saúde; 

Examinar casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera e de hanseníase; 

Realizar vinculações das transferências intramunicipais dos casos de hanseníase; 

Capacitação dos ACS das UBS para supervisão do tratamento de tuberculose e 

Hanseníase. 

Investigação e notificação qualificada, através da sensibilização dos profissionais 

de saúde para o diagnóstico precoce de Hanseníase; 

Busca ativa de pacientes faltosos em tratamento para hanseníase e tuberculose. 

Garantia dos exames laboratoriais Teste rápido de HIV; 

Realização de busca ativa de faltosos de vacinação; 

Evitar oportunidades perdidas de vacinação e registrar corretamente as vacinas, na 

carteira de vacinação, mensal de doses aplicadas; 

Revisão da população e área de atuação de cada Unidade para realizar cálculo da 

cobertura vacinal adequadamente; 

Atualização permanente dos profissionais da Rede Básica de Saúde sobre Sala de 

vacina; 

Disponibilizar as vacinas na rede de serviços locais; 

Monitorar o avanço mensal das coberturas de cada vacina; 

Implantar / implementar o sistema de informação nominal e por procedência 

referente à vacinação; 

Aprimorar a qualidade da classificação da causa básica de óbito no sistema de 

informação sobre mortalidade (SIM). 

Encerrar oportunamente as investigações das notificações dos agravos 

compulsórios imediatos registrados no sistema de informação de agravos de 

notificação (SINAN); 

Transferir com regularidade os dados do SINAN ; 

Implantação e descentralização do plano de enfrentamento dos agravos 

transmissíveis de maior incidência (Dengue, Varicela, Meningites, Tuberculose, 

Hanseníase, Esquistossomose, entre outros); 

Implementação das ações de vigilância às doenças de baixa ocorrência (malária, 

chagas, leishmaniose, febre tifoide, toxoplasmose, entre outras); 

Investir e designar os profissionais de visa, estabelecendo as atribuições e 

competências para o exercício da função, por meio de ato legal; 

Realizar ações de controle de riscos decorrentes do processo produtivo de bens e 

serviços; 

Alimentar regularmente os procedimentos de visa no SAI/SUS ; 
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Viabilizar os processos de capacitação dos profissionais de visa para o 

desenvolvimento de ações educativas para a população e para setor regulado; 

Implantação e implementação da vigilância da leishmaniose visceral canina; 

Implementação do diagnóstico e tratamento da Leishmaniose na Rede Municipal de 

Saúde; 

Realizar inquérito sorológico canino censitário; 

Fazer controle químico de Flebotomíneos. 

Implementação das ações do Programa de Vigilância e Controle da raiva animal; 

Realizar vacinação antirrábica na população canina durante a campanha. 

Atualizar os dados de cadastro das formas de abastecimento de água, no sistema 

de informação de vigilância da qualidade da água para consumo humano 

(SISAGUA); 

Registrar no SISAGUA os resultados das análises de água realizada pelo controle; 

Realizar coleta de amostras de água e enviar aos laboratórios de saúde pública, para 

análise. 

Investigar óbitos suspeitos ou confirmados de dengue; 

Atender os pacientes de dengue, preferencialmente, pela rede de atenção básica, 

conforme recomendação do ministério da saúde; 

Manter dados atualizados do número de imóveis existentes, para fazer visitas 

domiciliares do controle da dengue; 

Realizar levantamentos de índice rápido para Aedes Aegypti (LIRA); 

Fazer visitas domiciliares para eliminação de criadouros de Aedes Aegypti, conforme 

estabelecido nas diretrizes nacionais de controle da dengue. 
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OBJETIVO 12:  

Compartilhar os serviços de saúde com instituições públicas e privadas de ensino, 

visando à troca de experiência a formação de sujeitos que virão a atuar no setor 

saúde, com a ocupação organizada de campos de estágios, na busca de soluções 

complementares visando ações de saúde para a população e implementar a política 

de formação, desenvolvimento e valorização do servidor da área de saúde. 
 

Órgão Responsável:   Secretaria Municipal de Saúde 
 

Meta 1: Promover ações de educação permanente visando a 

valorização do servidor e melhoria da qualidade dos 

serviços prestados ao usuário. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Entregas / Iniciativas:  

Implementar política de educação permanente na secretaria municipal de saúde; 

Instituição de uma coordenação de educação permanente subordinada diretamente 

ao gabinete do secretário, com finalidade de executar as diretrizes e projetos 

constantes do plano municipal de saúde, assegurar o objetivo e acompanhar o 

cumprimento das metas estabelecidas para a Educação permanente. 

Promover ações voltadas à capacitação permanente dos servidores da área da 

saúde. 

Elaboração do calendário de educação permanente para os profissionais de nível 

superior e nível médio da SMS. 
, 
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OBJETIVO 13:  

Fortalecimento da participação da sociedade na gestão do SUS 

 

Órgão Responsável:   Secretaria Municipal de Saúde 
 

Meta 1: Garantir a participação social na gestão do SUS; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 2: Fortalecer o Controle social ampliando os canais de 

comunicação e a resolutividade das manifestações 

dos cidadãos. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 3: Apoiar as ações do conselho municipal de Saúde; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 4: Proporcionar condições de capacitação e atualização 

aos conselheiros municipais de saúde, bem como em 

eventos com foco no SUS nas suas diversas áreas 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 

 

Meta 5: Alcançar 75% das manifestações feitas na ouvidora e 

responde-las em tempo hábil e oportuno; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 75 % 
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Entregas / Iniciativas:  

Acompanhamento da Lei de alteração da estrutura e regimento interno, 

funcionamento, competências e atribuições do conselho municipal de saúde; 

Realizar audiência pública com a comunidade, com os Técnicos da secretaria 

municipal de saúde e conselho municipal de saúde para discussão e avaliação do 

Plano Municipal de Saúde e PAS; 

Ampliação e qualificação da equipe da Ouvidoria em Saúde; 

Monitoramento das demandas e dos retornos das manifestações registradas na 

Ouvidoria em saúde; 

Divulgação da Ouvidoria em Saúde 

 

OBJETIVO 14:  

Disponibilizar rede serviços, ferramentas informatizadas que possibilitem ao gestor 

e trabalhadores, o planejamento, monitorização, racionalização e avaliação dos 

recursos e dos serviços de saúde disponíveis. 
 

Órgão Responsável:   Secretaria Municipal de Saúde 
 

Meta 1: Disponibilizar sistemas de informações em saúde com 

base em dados consistentes para a tomada de 

decisões. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 2: Incorporar tecnologias e equipamentos que facilitem e 

agilizem o desenvolvimento do trabalho e que 

melhorem a qualidade dos serviços prestados à 

população. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
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Meta 3: Desenvolver novas ferramentas de informática para 

atender as necessidades gerenciais da área de saúde. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 4: Alimentar todos os Sistemas de Saúde preconizado 

pelo Ministério da Saúde. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 5: Cadastrar 100% dos usuários no sistema de controle 

do cartão SUS. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Entregas / Iniciativas:  

Aprimorar a coleta e disponibilizar os dados existentes nos diversos sistemas 

informatizados; 

Aprimorar a metodologia de informática existente para suporte técnico Integral do 

Sistema de Gerenciamento da Saúde; 

Ampliar o quadro de Recursos Humanos de TI para descentralizar a informação nas 

Unidades de Saúde. 

Implementação da informatização na Secretaria Municipal da Saúde; 

Mobilizar os servidores da secretaria quanto a necessidade de envio de informações 

para alimentação de sistemas nos prazos determinados; 

Expandir os sistemas de informação da Secretaria Municipal da Saúde;  

Contratar mais profissionais qualificados para trabalhar no setor de TI nas Unidades 

de Saúde; 

 

 

Diário Oficial  Prefeitura Municipal de Ichú – Ba  Ano VIII - Edição  Ordinária n º. 827 – 26 de dezembro de 2017 – Pg 53



IXO ESTRUTURANTE III 

ICHU CUIDANDO DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Temática 

EDUCAÇÃO 
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Poder: Poder Executivo 

Eixo Estruturante: Ichu cuidando do desenvolvimento humano 

Área Temática: Educação 

Programa: Educação em Ichú alcançando metas; 

Recursos do Programa R$ 31.500.000,00 
 

OBJETIVO:  

Estabelecer diretrizes para a gestão municipal, tendo como foco o direito à 

aprendizagem e a qualidade da educação. 
 

Órgão Responsável:   Secretaria de Educação, Cultura e Esporte; 
 

Meta 1: Erradicar o analfabetismo e promover a melhoria da 

qualidade da educação;  

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 2: Superar as desigualdades educacionais, com ênfase 

na promoção da cidadania e na erradicação de todas 

as formas de discriminação; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Entregas / Iniciativas:  

Universalização do atendimento escolar; 

Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 

éticos em que se fundamenta a sociedade; 

Incrementar o princípio da gestão democrática na educação pública; 

Ascenção humanística, cientifica, cultural e tecnológica; 

Valorização dos (as) profissionais da educação; 

Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental; 

Proporcionar a gestão participativa na rede de ensino; 

Promover a normatização e fortalecimento dos conselhos escolares; 
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Realizar a formação dos gestores escolares com foco na promoção da gestão 

democrática e participativa; 

Fomentar a capacitação dos conselheiros municipais e escolares para atuarem de 

forma qualificada nas suas respectivas funções garantindo a efetiva participação e 

autonomia nos processos organizativos da gestão da educação; 

Garantir a locomoção dos estudantes, professores e demais profissionais da 

educação de forma segura, inclusive com a presença de monitor nos transportes 

direcionado ao atendimento da Educação Infantil; 

Garantir transportes para estudantes de Universidades e outras instituições de 

ensino nas cidades circunvizinhas como também para Feira de Santana; 

Construir a proposta curricular do município com a ampla participação dos 

educadores e segmentos sociais; 

Instruir um sistema municipal de avaliação na rede de ensino. 

Ampliar a oferta de Educação Infantil no campo para crianças de O a 3 anos em 

regime de educação integral. 

Promover a formação inicial dos professores da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos do município; 

Promover a formação continuada dos professores considerando as especificidades 

das etapas de ensino no que concerne à Educação do Campo, Educação Especial, 

História e cultura Afro-brasileira e Africana e a diversidade, e apoiar a gestão da 

APAE. 

Garantir acompanhante nas classes comuns do ensino regular para crianças 

diagnosticadas autistas ou com necessidades educacionais especiais (Lei n° 

12.764); 

Treinar acompanhantes para alunos com necessidades educacionais especiais, os 

mesmos deverão ser pedagogos ou estudantes de pedagogia; 

Oferecer atendimento psicopedagógico semanal para crianças com necessidades 

educacionais especiais; 

Revitalizar a sala de recursos multifuncional já existente e implantar outras em 

demais escolas; 

Oferecer atendimento multidisciplinar interno aos alunos da APAE; 

Assegurar as crianças, jovens e adultos acesso e permanência na escola; 

Oferecer merenda escolar de qualidade para os alunos da rede de ensino 

municipal, com supervisão nutricional, agregando no cardápio produtos da 

agricultura familiar, gerando emprego e renda; 

Capacitação das merendeiras desde a higiene a segurança alimentar, à qualidade 

das merendas ofertadas por um profissional da área de nutrição; 
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Supervisão da nutricionista escolar para garantir a qualidade do serviço prestado 

com o olhar individual para alunos em casos específicos; 

Avaliação nutricional dos escolares com acompanhamento individualizado para 

alunos com obesidade, desnutrição e transtornos alimentares; 

Adequar os espaços físicos da rede municipal às pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida; 

Garantir acesso a leituras diversificadas através de aquisição de acervos de livros 

para as escolas e creches; 

Implantação de brinquedotecas nas escolas de educação infantil e creche da rede 

municipal de ensino; 

Estimular eventos esportivos nas escolas da rede municipal, realizando torneios, 

campeonatos intercolegiais, olimpíadas e competições; 

Implantação da abordagem bioenergética com a contratação do profissional 

especializado para o atendimento necessário da demanda educacional; 

Promover a Feira do Livro; 

Estimular a leitura através de oficinas, palestras, eventos e projetos que 

promovam o gosto pela leitura; 

Promover a semana da literatura. 

Implementar plano de cargo e salários, para a valorização do profissional de 

educação. 

Desenvolver políticas de combate à evasão e repetência por meios de ações 

intersetoriais articuladas, buscando qualificação das práticas pedagógicas com 

acompanhamento sistemático das necessidades de aprendizagem de alunos; 

Reforma e ampliação das escolas do município; 

Garantir a elaboração e implementação dos planos de carreira e remuneração; 

Implantar o Sistema Municipal de Ensino; 
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PODER EXECUTIVO  

EIXO ESTRUTURANTE III 

ICHU CUIDANDO DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Temática  

CULTURA 
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Poder: Poder Executivo 

Eixo Estruturante: Ichú cuidando do desenvolvimento humano 

Área Temática: Cultura 

Programa: Mais Cultura 

Recursos do Programa R$ 1.000.000,00 
 

OBJETIVO:  

Fomentar a cultura, visando o reconhecimento dos valores culturais, 

incentivando a valorização do patrimônio histórico e cultural do munícipio. 
 

Órgão Responsável:   Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer 
 

Meta 1: Revitalização culturais, festas, símbolos e valores 

locais. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Entregas / Iniciativas:  

Melhorar a estrutura do departamento de cultura, responsável em articular os 

projetos político culturais no município, e elaborar uma agenda cultural; 

Fortalecer a festa do padroeiro com apresentação da lavagem da igreja e desfile de 

máscaras; 

Resgatar os festejos juninos dos bairros e distritos e fortalecer as quadrilhas 

juninas; 

Programar a semana de cultura com apresentação de cantorias de viola, repentes, 

samba de roda, bata de feijão, reisado e bumba meu boi; 

Incentivar o projeto dos Regueiros da Paz; 

Apoiar os grupos artísticos existentes no município; 

Incrementar eventos culturais como feira de artes, cantorias populares, festival de 

música e poesia, e show de talentos; 

Promover oficinas de música, teatro, capoeira, dança e outras artes; 

Resgatar a maratona intermunicipal; 

Criação do fundo de cultura; 

Incentivar a semana estudantil cultural; 
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Garantir a participação de pelo menos 50% das atrações locais em eventos do 

município; 

Apoio ao cicloturismo; 

Apoiar as cavalgadas e argolinhas; 

Promover e incentivar eventos de capoeira; 

Intensificar a circulação de peças teatrais gratuitas ou acessíveis para os 

interessados em teatros; 

Promover eventos musicais com artistas da terra em escolas, praças, igrejas e 

eventos do município; 

Programar ações de incentivo ao coral Cantos e Encantos do grupo Valiosidade; 

Prover festival de música para revelar novos talentos em nosso município; 

Buscar parcerias com órgãos competentes para fortalecer eventos promovidos e os 

que forem implantados; 

Fortalecer a festa da semana evangélica, realizada no mês de setembro; 

Apoiar os eventos evangélicos realizados no município; 

Implantar a cultura afro-brasileira em espaços; 

Fomentar projetos culturais no município; 
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PODER EXECUTIVO  

EIXO ESTRUTURANTE III 

ICHU CUIDANDO DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Temática  

Esporte e Lazer 
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Poder: Poder Executivo 

Eixo Estruturante: Ichú cuidando do desenvolvimento humano 

Área Temática: Esporte e Lazer 

Programa: Esporte e Lazer da cidade de Ichú 

Recursos do Programa R$ 960.000,00 
 

OBJETIVO:  

Proporcionar através do esporte e lazer qualidade de vida, inclusão social e o 

desenvolvimento humano. 
 

Órgão Responsável:   Sec. Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
 

Meta 1: Fomentar o esporte e lazer, promovendo assim o bem-

estar social; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 2: Reestruturação quadras poliesportivas e o estádio 

municipal; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 3: Construção de Ginásio de esporte; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 4: Construção de Quadras esportivas; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
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Entregas / Iniciativas:  

Construção de espaços esportivos; 

Melhorar a estrutura do departamento de esporte de lazer do município; 

Incentivar eventos esportivos nas unidades de ensino da rede municipal, realizando 

torneios, campeonatos intercolegiais, olimpíadas e competição; 

Fortalecer o departamento de esporte e lazer; 

Incentivar as atividades esportivas na zona rural; 

Apoiar as equipes que representam a cidade em competições municipais e 

estaduais; 

Manter o calendário de esportes, favorecendo e apoiando todas as modalidades 

esportivas do município; 

Viabilizar uniformes para as equipes esportivas da cidade; 

Apoiar as atividades esportivas para portadores de necessidades especiais; 

Incentivar atividades esportivas para a terceira idade; 

Resgatar: Futsal sub 15 (feminino e masculino), voleibol, basquete, Futebol de 

salão, Copa rural, campeonato nas Escolas Municipais 

Apoio a capoeira e aos projetos da escolinha Mais que Vencedor; 

Incentivo ao campeonato de bairros no aniversário da cidade; 

Estimular o campeonato de dominó; 

Incentivar e apoiar a escolinha de futebol existente no município; 

Promover a Sexta na Praça valorizando os grupos da terra; 
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EIXO ESTRUTURANTE III 

ICHU CUIDANDO DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Temática  

ASSISTÊNCIA SOCIAL  
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Poder: Poder Executivo 

Eixo Estruturante: Ichú cuidando do desenvolvimento Humano 

Área Temática: Assistência Social 

Programa: Assistência Social com Qualidade 

Recursos do Programa R$ 3.200.000,00 
 

OBJETIVO 1:  

Desenvolver ações que proporcionem a Proteção Social às famílias, indivíduos, 

grupos vulneráveis, assegurando o acesso aos serviços ofertados, com vistas a 

promover o bem-estar social. 
 

Órgão Responsável:   Secretaria Municipal de Assistência Social 
 

Meta 1: Garantir atendimento de qualidade para a população 

em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social, 

objetivando a melhoria na qualidade de vida para 

todos. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 2: Construção de 01 CRAS 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 01 Unidades 
 

Meta 1: Implantação de 01 CREAS 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 01 Unidades 
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Entregas / Iniciativas:  

Criação do programa Radar Social, buscando identificar a população que precisa da 

assistência social no município, possibilitando uma leitura mais fiel da realidade 

social, atendendo o princípio da universalização dos direitos; 

Estruturar formalmente o órgão gestor da Política de Assistência Social com as 

áreas de: Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e Gestão do SUAS;  

Implantar a área de Educação Continuada, com vistas a capacitação de 

conselheiros, gestores e trabalhadores do SUAS, a fim de garantir que os agentes 

públicos garantam aos usuários o atendimento qualificado e o direito à informação; 

Implantar no CRAS o serviço de atendimento a pessoa com deficiência e idosos em 

domicílio; 

Realizar, de forma articulada e intersetorial, projetos e campanhas educativas e 

informativas de incentivo à denúncia e prevenção à violência doméstica, à violência 

sexual contra crianças e adolescentes, ao enfrentamento da exploração do trabalho 

infantil; 

Realizar atividades socioeducativas integrada com outras políticas públicas com 

foco na redução do uso abusivo do álcool e outras drogas; 

Implantação de 01 CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social, com vistas a realização de um atendimento especializado para os indivíduos 

e famílias em situação de violação de direitos; 

Universalizar a proteção social básica em territórios, definindo estratégias de 

ampliação e implementação das ações do Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral a Família – PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 

SCFV para crianças, adolescentes e idosos. 

Intensificar as atividades de arte e cultura e esporte e lazer no SCFV com a 

finalidade de fortalecer os vínculos familiares e comunitários. 

Implantar o SCFV para pessoas de18 a 59 anos 

Implantação de Serviço itinerante da assistência social, nas localidades rurais; 

Implementar as ações do Programa Criança Feliz no município; 

Fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, e o 

funcionamento do Fundo da Infância e Adolescência – FIA, com dotação 

orçamentária; 

Criar um Departamento da Juventude; 

Fortalecer os conselhos vinculados a assistência social com infraestrutura 

adequada e equipe técnica administrativa facilitando assim a intersetorialidade e 

fortalecimento dos conselhos locais; 
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Aprimorar o Programa Bolsa Família com busca ativa das famílias com perfil para a 

inclusão no Cadúnico; 

Incentivar a implementação de cursos profissionalizantes e de geração de emprego 

e renda para as famílias beneficiarias do Cadúnico e Programa Bolsa Família. 

Aderir ao Programa de Aquisição de Alimentos –  com a finalidade de incentivar a 

agricultura familiar 

Implantar Empreendimentos Habitacionais Minha Casa Minha Vida através do 

Ministério das Cidades, com objetivo de redução do déficit habitacional. 

Reestruturar o programa habitacional, com aumento de pessoas beneficiadas com 

a doação de materiais de construção para reestruturação de moradias; 

Integração com a diretoria de cultura para disponibilização de oficinas culturais de 

artesanatos, teatro, dança, entre outros; 

Projeto de Lei voltado ao movimento Regueiros da Paz; 

Aquisição de um veículo e reforma da estrutura física do CRAS em parceria com o 

Ministério do Desenvolvimento Social – MDS; 

Construção de 01 CRAS em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social 

MDS; 

Criação de um centro dia para idosos do município; 

Implantação da proteção especial no órgão gestor para atender indivíduos e famílias 

em situações de violação de direitos; 

Fortalecer parcerias da secretaria de assistência social com as associações do 

município; 

Criação de um centro para idosos do município; 

 

OBJETIVO 2:  

Desenvolver atividades que promova a autonomia social, sexual e econômica das 

mulheres e comunidade; 
 

Órgão Responsável:   Secretaria Municipal de Assistência Social 
 

Meta 1: Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços 

de atendimento às mulheres vítimas de violência; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Diário Oficial  Prefeitura Municipal de Ichú – Ba  Ano VIII - Edição  Ordinária n º. 827 – 26 de dezembro de 2017 – Pg 67



Meta 2: Promover ações para desfazer mitos e crenças sobre 

diversidade sexual e informando à sociedade a 

respeito de seus direitos. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Entregas / Iniciativas:  

Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em situação 

de violência, além de ações que visem reduzir os índices de violência contra as 

mulheres; 

Desenvolver programas e serviços que contribuam para a reestruturação da vida 

das mulheres que sofreram violência doméstica; 

Priorizar as mulheres chefes de família e de baixa renda nos diversos programas 

sociais do município; 

Desenvolver programas e atividades de cultura, esporte e lazer destinados às 

mulheres nos equipamentos públicos municipais. 

Realização de eventos culturais no março Mulher e incentivo a apresentação da 

Mulher Guerreira; 

Priorizar no assessoramento jurídico as mulheres vítimas de violência; 

Criação da CEM (Coordenadoria Especial da Mulher), para sua defesa, valorização, 

destacando ações que promovam sua igualdade social e auxiliem no combate a 

violência; 

Implantação e manutenção do centro de atendimento a mulher; 

Disseminar informação sobre a diversidade sexual evitando assim o preconceito e 

a discriminação. 
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PODER EXECUTIVO  

EIXO ESTRUTURANTE IV 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SUSTENTÁVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2018-2021 
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EIXO ESTRUTURANTE IV 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SUSTENTÁVEL 

 

A construção do Eixo estruturante IV, tem a perspectiva de buscar 

dinamizar as atividades econômicas através do apoio aos diversos 

segmentos da economia local, oferecer a infraestrutura necessária ao 

crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida da população.  

 

Valorizar o homem do campo, oferecendo suporte e condições e 

condições para que ele possa trabalhar e produzir apropriando-se da 

tecnologia e dos recursos financeiro provenientes dos programas 

nacionais.  

 

Integram este Eixo os seguintes Temas:  Agricultura, meio 

ambiente e obras e serviços urbanos 
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EIXO ESTRUTURANTE IV 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SUSTENTÁVEL 

 

 

 

 

Área Temática  

AGRICULTURA 
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Poder: Poder Executivo 

Eixo Estruturante: Desenvolvimento econômico sustentável; 

Área Temática: Agricultura 

Programa: Fortalecendo a agricultura; 

Recursos do Programa R$ 5.000.000,00 
 

OBJETIVO:  

Promover políticas públicas capazes de desenvolver de forma sustentável a 

agricultura familiar e o crescimento econômico. 
 

Órgão Responsável:   Secretaria Municipal de Agricultura, 

meio ambiente e recursos hídricos; 
 

Meta 1:  Fortalecimento das ações da 

secretaria; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 2:  Implantar programa municipal de 

assistência técnica agrícola e 

veterinária; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Entregas / Iniciativas:  

Implantar programa de aração de terra; 

Reestruturar programa de construção de cisterna e eletrificação rural; 

Implantar programa municipal de apoio às cooperativas para otimização da 

produção; 

Apoiar e aumentar o número de campanhas de vacinação contra a febre aftosa, 

raiva, entre outras; 

Firmar parcerias com entidades como SEBRAE, SENAR, UEFS, MOC, IBAMA, 

Sindicatos, associações rurais e conselhos para implantar o programa municipal 

de qualificação rural; 
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Capacitação de agricultores familiares; 

Realização de feiras da agricultura familiar; 

Promoção de ações de apoio para o melhoramento genético da produção de 

caprinos, ovinos e bovinos; 

Distribuição de sementes de milho e feijão para os agricultores; 

Organizar as associações para a existência dos bancos de sementes, com os 

objetivos de fortalecer a agricultura municipal; 

Construção de cisternas comunitárias; 

Apoio para manutenção de hortas comunitárias; 

Incentivo ao programa FAA (Programa de Aquisição de Alimentos); 

Apoio a valorização dos produtos da agricultura familiar; 

Buscar recursos junto ao governo federal para os programas da agricultura 

familiar, garantindo o aumento e a qualidade da produção agrícola e animal do 

nosso município; 

Criação dos serviços municipal da agricultura familiar - SEMAF 

Promover cursos técnicos profissionalizantes diversificados, qualificando os 

trabalhadores e aumentando as possibilidades de construção de alternativas de 

trabalho ingresso no mercado; 

Fomentar a criação de pequenos empreendimentos que dinamizem o comercio e a 

feira livre local; 

Modernização da secretaria para um melhor atendimento ao cidadão; 

Desenvolver uma política de conscientização aos proprietários de animais a fim de 

evitar acidentes nas estradas; 

Montar uma equipe técnica com técnico agrícola, veterinário e engenheiro 

agrônomo, para o desenvolvimento da agricultura familiar e produtores,  

Disponibilizar espaço para armazenamento de produtos da agricultura e 

escoamento dos mesmos; 

Ampliação de rede de agua encanada nas comunidades; 

Aquisição de espaço permanente para a sede da secretaria; 

Garantir através de concurso público a montagem de uma equipe com 

técnicos agrícolas, veterinário e zootecnista; 
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EIXO ESTRUTURANTE III 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SUSTENTÁVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Temática 
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MEIO AMBIENTE 

Poder: Poder Executivo 

Eixo Estruturante: Desenvolvimento Econômico Sustentável 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa: Preservação Ambiental 

Recursos do Programa R$ 350.000,00 
 

OBJETIVO:  

Conservar a biodiversidade através de instrumentos de controle da qualidade 

ambiental, mediante a gestão, conservação e recuperação dos recursos naturais, 

água, ar, solo, flora e fauna. 
 

Órgão Responsável:   Secretaria Municipal de Agricultura, 

meio ambiente e recursos hídricos 
 

Meta 1: Incentivar a preservação de espécies 

animais e vegetais da caatinga; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 2: Incentivar a preservação dos rios e das 

matas ciliares; 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Entregas / Iniciativas:  

Fortalecimento das ações previstas em lei para a modernização da secretaria; 

Apoiar o Conselho do Meio Ambiente; 

Incentivo do programa PNEA (Política Nacional de Educação Ambiental); 

Elaborar um projeto de arborização e jardinagem eficiente, a partir do trabalho de 

educação ambiental e outras plantas já existentes; 

Criação de áreas verdes ou áreas de preservação ambiental; 

Ampliar a política de captação e armazenamento de água; 
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Fomentar a criação de cooperativas de produção, comercialização e prestação de 

serviços; 

Cavar e realizar limpeza de tanques de barros na propriedade de agricultores 

familiares; 

Implantar um amplo programa municipal de educação ambiental: Coleta seletiva e 

reciclagem de resíduos sólidos (aterro, metal, vidro, plástico e orgânico); 

Construção de um incinerador para o lixo hospitalar e outros; 

Articular parcerias com cooperativas, prefeituras da região, universidades e 

entidades/ONGS afins, possibilitando inclusive a geração de emprego e renda e a 

valorização dos catadores e dos funcionários da limpeza pública; 

Criar e apoiar as cooperativas de reciclagens; 

Aquisição de um local para fazer triagem do material para reciclar; 

Apoio no transporte para coleta; 

Firmar contratos de cessão de uso prédio públicos para associações e/ou 

cooperativas de catadores, objetivando armazenamentos dos materiais coletados 

para reciclagens; 

Aprimorar o plano municipal de esgotamento sanitário; 

Prover aterro sanitário; 

Reflorestamento com espécies nativas; 
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EIXO ESTRUTURANTE IV 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SUSTENTÁVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Temática 
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OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

Poder: Poder Executivo 

Eixo Estruturante: Desenvolvimento Econômico Sustentável 

Área Temática: Obras e serviços públicos 

Programa: Infraestrutura para o Progresso 

Recursos do Programa R$ 10.500.000,00 
 

OBJETIVO:  

Promover melhorias na Infraestrutura, através do desenvolvimento de estratégias 

de urbanização, transporte e estradas assegurando acessibilidade e mobilidade 

que garantam melhores condições de vida aos cidadãos. 
 

Órgão Responsável:   Secretaria Municipal de Obras e 

serviços urbanos  
 

Meta 1: Reestruturar a infraestrutura básica, 

tornando a cidade melhor estruturada, 

promovendo assim o bem-estar social. 

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Meta 2:  

Regionalização da 

Meta: 

Quantidade: Unidade de Medida:  

Município 100 % 
 

Entregas / Iniciativas:  

Reestruturar a infraestrutura básica: abastecimento de água, saneamento básico e 

pavimentação; 

Iluminação de diversas ruas e bairros; 

Melhoria da Feira Livre de Ichu, com padronização de barracas, limpeza, 

segurança, apresentações culturais, entre outros; 

Ampliar o programa de acessibilidade de Ichu, garantindo o acesso a todas as 

pessoas com deficiência (rampas, corre mãos, entre outros); 
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Implantar o projeto de saneamento da cidade e distritos; 

Criação de projeto de arborização; 

Melhorar a coleta de lixo e limpeza da cidade; 

Investir na capacitação de funcionários que atuam na área de limpeza urbana e 

construção civil; 

Promover reuniões dos moradores da sede, dos bairros, e das comunidades para 

priorizar os serviços a serem executados na área de infraestrutura urbana; 

Implantar programas de mobilidade urbana; 

Melhorar toda infraestrutura física (estrada, energia, abastecimento, saneamento 

básico, recursos hídricos, etc.); 

Criação do programa Cidade Limpeza (Uma Cidade mais Bonita) com higiene e 

segurança para nossa gente, com o aperfeiçoamento da coleta de lixo; 

Construção e recuperação de praças e jardins: com a humanização e reabilitação; 

Concentrar esforços para implantação de rede de esgoto, drenagem e 

pavimentação na sede e distritos do município. 

Prover doações de loteamento para a população, principalmente a pessoas de 

baixa renda; 
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              ESTADO DA BAHIA 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 

               PLANO PLURIANUAL – PPA 2018 – 2021  

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021   

Página 1 de 35 
 

EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Controle das 

Contas 

Públicas 

Ação Legislativa Ampliação, reforma e aparelhamento do Prédio da Câmara 

Municipal, proporcionando melhores condições de 

funcionamento da unidade responsável pela prestação de 

serviços governamentais; 

X X X X 

Manutenção dos Serviços do Plenário, assegurando a 

manutenção e o pleno funcionamento do Legislativo (gastos 

com os subsídios dos vereadores); 

X X X X 

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). 

X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

Diário Oficial  Prefeitura Municipal de Ichú – Ba  Ano VIII - Edição  Ordinária n º. 827 – 26 de dezembro de 2017 – Pg 80



               

              ESTADO DA BAHIA 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 

               PLANO PLURIANUAL – PPA 2018 – 2021  

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021   

Página 2 de 35 
 

EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Gestão 

Municipal 

Controle e 

Gestão pública 

Modernização das instalações das secretarias melhorando as 

condições de atendimento ao público; 

X X X X 

Adotar as medidas para o cumprimento dos limites e 

determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

X X X X 

Garantir os direitos dos Funcionários Públicos municipais; X X X X 

Desapropriação de áreas para implantação de novos 

empreendimentos que possam gerar empregos e rendas em 

nossos municípios; 

X X X X 

Fornecer gratuitamente serviços para regularização de 

imóveis para proprietário de baixa renda (Ex.: Licença de 

construção, planta baixa, dentre); 

X X X X 

Garantir o processo continuo de capacitação e treinamento 

de funcionários, desenvolvendo políticas de recursos 

humanos na prefeitura; 

X X X X 

Implantação do Projeto WI-FI na praça, disponibilizar de rede 

de internet sem fio em praças públicas; 

X X X X 

Implementação da Casa dos Conselhos; X X X X 

Reestruturar os conselhos municipais; X X X X 

Melhorar arrecadação do município;  X X X X 
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               PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 
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PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021   
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Gestão 

Municipal 

Controle e 

Gestão pública 

Estabelecer parcerias e convênios com universidades, 

ONG’s, entidades governamentais, e com a iniciativa privada, 

com vista a construir projetos de desenvolvimento local 

sustentável; 

X - X - 

Promover uma política de ocupação urbana sustentável, em 

parceria com a sociedade de forma que diminua os impactos 

socioambientais nos espaços ocupados pela a cidade e 

povoados; 

X X X - 

Elaboração da agenda da cidadania; X X X X 

Trabalhar em parceria com servidores públicos; X X X X 

Apoio à segurança pública, civil e militar, para desempenhar 

um trabalho preventivo para o bem-estar da população em 

parceria com as secretarias municipais; 

X X X X 

Apoio ao conselho tutelar; X X X X 

Apoiar eventos voltado ao movimento Regueiros da Paz; X X X X 

Implantação do programa de Segurança e saúde dos 

trabalhadores municipal com a contração dos profissionais 

da área; 

X X - - 

Implantação de assessoria jurídica para população carente; X X X X 

Garantir a elaboração dos Planos de carreira e remuneração 

para todos os cargos públicos de provimento efetivo da 

prefeitura; 

X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Gestão 

Municipal 

Controle e 

Gestão pública 

Assegurar a realização de concurso público para suprir a 

necessidades dos cargos em vagância ou providos 

provisoriamente; 

X X - - 

Aquisição de EPI’s para todos os trabalhadores e 

trabalhadoras do serviço públicos municipal; 

X X X X 

Controlar a agenda do Prefeito;  X X X X 

Catalogar as correspondências dirigidas ao prefeito;  X X X X 

Aquisição de material e equipamento permanente;  X X X X 

Garantir a manutenção das atividades do gabinete do 

prefeito; 

X X X X 

Buscar junto as esferas estaduais e federais recursos para 

promover investimentos no município;  

X X X X 

Assessora o prefeito na adoção de medidas administrativas 

que proporcione a harmonização nos diferentes órgãos 

municipais; 

X X X X 

Assessorar o prefeito na sanção das leis, decretos e demais 

atos administrativos; 

X X X X 

Auxiliar o prefeito no atendimento à população; X X X X 

Assegurar total transparência na gestão pública;     
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Gestão 

Municipal 

Controle e 

Gestão pública 

Fortalecimento do controle interno. X X - - 

Assegurar a legalidade, legitimidade e economicidades dos 

atos;  

X X X X 

Exercer os controles contábeis, financeiros, orçamentários, 

operacionais, patrimoniais. 

X X X X 

Elaborar normas e procedimentos com a finalidade de evitar, 

prevenir e detectar possíveis erros e fraudes. 

X X X X 

Garantir a manutenção das atividades desenvolvidas pela 

Controladoria Geral do Município. 

X X X X 

Implantar o Estatuto e o Plano de Carreira dos guardas 

municipais. 

X X X X 

Aquisição de imóvel para a guarda municipal; X X X X 

Manutenção das atividades da guarda municipal X X X X 

Garantir formação continuada X X X X 

Apoio ao Conselho Tutelar e CMDCA X X X X 

Apoiar o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável (CMDS) na execução do Plano Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável. 

X X X X 

Criar um órgão Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Saúde Construir academia de Saúde; X X - - 

Aquisição de equipamentos para as unidades básicas de 

saúde; 

X - X - 

Oferecer infra -estrutura para os funcionários e pacientes 

das UBS; 

X X X X 

Aquisição de equipamentos para as PSF’s, Hospital e a 

Secretaria de Saúde; 

X X - - 

Manter os veículos da Secreta municipal de Saúde em 

funcionamento; 

X X X X 

Aquisição de equipamento de suporte básico 

(Desfibriladores; cilindros de oxigênio, etc.); 

X X X - 

Implantar a manutenção preventiva e corretiva de 

equipamentos, eletrodomésticos, veículos, equipamentos 

odontológicos; 

X X X X 

Manter os veículos para o uso nos diversos setores da 

secretaria Municipal da Saúde; 

X X X X 

Criação da Semana da Saúde, onde serão realizados eventos 

diversos como palestras, distribuição de folhetos explicativo; 

X X - - 

Aumento de recursos matérias e humanos para atender a 

demanda do laboratório do município, bem como 

descentralizar a coleta de materiais, podendo ser realizadas 

em PSF, através do técnico de enfermagem com 

agendamento e encaminhando para o laboratório; 

X X - - 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Saúde Implantação do programa Olhar Brasil para identificar 

problemas visuais, relacionados a refração, em alunos 

matriculados na rede pública e a população acima de 60 

anos; 

X X - - 

Incentivar a compactuação com outros municípios de fácil 

acesso para tratamento fora a domicílio; 

X X X X 

Incentivar ações de promoção à alimentação saudável em 

escolas contempladas no PSE da rede municipal; 

X X X X 

Realizar ações de avaliação antropométricas nas Escolas; X X X X 

Realizar ações de promoção em saúde bucal nos escolares; X X X X 

Realizar ações de orientação e prevenção ao uso de drogas; X X X X 

Avaliação oftalmológico com encaminhamento para serviço 

especializado. 

X X X X 

Implementar as ações de prevenção e atenção para as 

DST/AIDS, sífilis e hepatites; 

X X X X 

Estruturar o programa de prevenção contra DST/AIDS, sífilis 

e hepatites; 

X X X X 

Realizar teste rápido de DST/AIDS, Sífilis e hepatites nas 

unidades de saúde; 

X X X X 

Capacitar os profissionais da rede de saúde para realização 

do teste rápido; 

X X - - 

 

Diário Oficial  Prefeitura Municipal de Ichú – Ba  Ano VIII - Edição  Ordinária n º. 827 – 26 de dezembro de 2017 – Pg 86



               

              ESTADO DA BAHIA 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 

               PLANO PLURIANUAL – PPA 2018 – 2021  

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021   

Página 8 de 35 
 

EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Saúde Prestar assistência aos usuários acometidos por DST/AIDS, 

sífilis e hepatites, ofertando aconselhamento, tratamentos, 

apoio psicológico, entre outros; 

X X X X 

Disponibilização de imunobiológicos para população 

sexualmente ativa; 

X X X X 

Prevenir e controlar o tabagismo; X X X X 

Prestar assistência multidisciplinar aos usuários que 

manifestarem interesse em aderir ao tratamento do 

tabagismo; 

X X X X 

Realizar atividades educativas contra o tabagismo nas 

unidades de saúde. 

X X X X 

Prevenir a violência, através de ações educativas; X X X X 

Incentivar a cultura da paz nas unidades de saúde. X X X X 

Aumentar e fortalecer as notificações de violência; X X X X 

Capacitar os profissionais para reconhecer os casos de 

violência; 

X X X X 

Efetivar o NASF como apoio matricial da Estratégia Saúde da 

Família - ESF; 

X X   

Aquisição de equipamentos para o Núcleo de apoio a Saúde 

da Família; 

X X   

Capacitação dos profissionais do Núcleo de apoio a Saúde 

da Família - NASF e Estratégia Saúde da Família - ESF; 

X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Saúde Monitorar as ações desenvolvidas pelos NASF; X X X X 

Aderir ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica – PMAQ – AB; 

X X X X 

Manter Estratégia de Saúde da Família em 100 % de 

cobertura; 

X X X X 

Oferecer os serviços básicos da Estratégia Saúde da Família 

- ESF; 

X X X X 

Reorganização do processo de trabalho das equipes de 

Atenção Básica; 

X X X X 

Implantação do Apoio Institucional às equipes de Saúde da 

Família; 

X X - - 

Manter completo o quadro de profissionais das ESF; X X X X 

Aquisição de equipamentos para as Estratégia Saúde da 

Família - ESF; 

X X X X 

Qualificar as ações da ESF de acordo com os indicadores do 

PMAQ - AB; 

X X X X 

Manter adesão ao programa mais médico; X X X X 

Acolhimento aos médicos do programa mais médicos; X X X X 

Implementar a estratégia do programa E - SUS em 100% das 

Unidades Básicas de Saúde; 

X X X X 

Treinamento da equipe profissional sobre o programa E- 

SUS; 

X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Saúde Registrar os dados de peso e altura das gestantes do 

programa bolsa família no sistema de gestão do programa; 

X X X X 

Realizar a visita da primeira semana de saúde integral; X X X X 

Realizar atividades educativas pela equipe de saúde; X X X X 

Registrar os dados de peso e altura das crianças menores de 

7 anos do programa bolsa família no sistema de gestão do 

programa; 

X X X X 

Capacitar as equipes de saúde sobre as condicionalidades 

do programa bolsa Família; 

X X X X 

Registrar semestralmente as famílias beneficiárias 

programa bolsa família que tiveram acesso à saúde bucal; 

X X X X 

Realizar primeira consulta odontológica programática nos 

pacientes e dar continuidade ao tratamento até o término. 

X X X X 

Aderir ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica – PMAQ – AB que não 

contemplam o programa de Saúde Bucal;      

X X - - 

Capacitação de profissionais da Saúde Bucal; X X - - 

Realização de atividades educativas com a população nas 

salas de espera e eventos que tenha participação da saúde. 

X X X X 

Realizar estudo epidemiológico em Saúde Bucal; X X X X 

Realizar ações de educação em saúde, promovidas pelas 

equipes de saúde bucal; 

X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Saúde Adquirir kits de saúde bucal (minimamente escova dental e 

creme dental com flúor); 

X X X X 

Capacitação dos ACS para realização de educação em saúde 

com a supervisão da equipe de saúde bucal; 

X X X X 

Adquirir equipamentos odontológicos para substituir os 

quebrados e obsoletos e ar condicionados para os 

consultórios. 

X X X X 

Garantir ações Intersetoriais reintegrando trabalhadores de 

saúde (enfermeiros, auxiliares de enfermagem, psicólogos, 

dentistas) às atividades previstas de Saúde Escolar, de 

forma continuada; 

X X X X 

Inserir nas ações previstas pela Saúde Escolar o 

atendimento multidisciplinar e interdisciplinar incluindo 

atendimento psicológico; 

X X X X 

Orientar os familiares sobre cuidados e segurança com o 

recém-nascido; 

X X X X 

Garantir a realização dos exames previstos na rotina pré-

natal para as gestantes atendidas na rede; 

X X X X 

Realizar busca ativa das gestantes faltosas no pré-natal, 

principalmente no 1º trimestre; 

X X X X 

Implementar a política municipal para saúde dos idosos, nas 

unidades de saúde e hospitalar do município; 

X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Saúde Estabelecer parcerias para atendimento interdisciplinares 

de 100% das denúncias de maus tratos aos idosos; 

X X X X 

Promover atividades educativas de combate à obesidade 

sedentarismo e fumo; 

X X X X 

Garantir que as UBS assistam pacientes portadores de 

Alzheimer; 

X X X X 

Realizar encaminhamento para a rede intersetorial quando 

identificado casos de negligências e maus tratos a idosos; 

X X X X 

Realização de consultas programadas para idosos 

hipertensos e diabéticos nas UBS; 

X X X X 

Implementação da "rede cegonha", com ênfase nas áreas e 

populações de maior vulnerabilidade. 

X X X X 

Realizar exame citopatológico do colo do útero em 1/3 das 

mulheres na faixa etária de 25 a 64; 

X X X X 

Fazer o levantamento das mulheres na faixa etária de 25 a 

64 anos que nunca realizaram o exame citopatológico do colo 

do útero com vistas a realização do referido exame; 

X X X X 

Implantar sistema de informação sobre o câncer - SISCAN; X X X X 

Monitorar as informações do sistema de informação sobre 

câncer – SISCAN; 

X X X X 

Capacitar os profissionais e gestores; X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Saúde Aquisição de insumos e materiais para a realização dos 

exames; 

X X X X 

Promover mutirões de exames citopatológicos. X X X X 

Realizar exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 

anos; 

X X X X 

Realizar atividades educativas sobre a saúde da mama; X X X X 

Implantar ou contratar serviços de mamografia; X X X X 

Buscar parceiros para ampliar a oferta de mamografia no 

município; 

X X X X 

Identificar os fatores que contribuíram para o óbito materno;   X X X X 

Garantir de 7 ou mais consultas de pré-natal; X X X X 

Oferta exames de USG obstétrica e exames laboratoriais. X X X X 

Promover atividades educativas sobre o período gestacional 

e puerperal; 

X X X X 

Capacitar a Equipe de Saúde sobre temas relacionados a 

redução da mortalidade materna; 

X X X X 

Reorganização do recurso para abastecimento de 

medicamento pelo o município na rede básica e hospitalar; 

X X X X 

Propor para a Comissão Intergestora Regional a abrangência 

da prescrição de medicamentos na farmácia popular por 

enfermeiros, haja visto que dentro do manual da atenção 

básica já acontece essa liberação; 

X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Saúde Implementação do sistema HORUS com padronização do 

controle de estoque da farmácia básica do município; 

X X X X 

Implantação de programas existentes no regimento do SUS 

voltados a aquisição e dispensação de medicamento 

fitoterápicos; 

X X X X 

Criação de um horto de plantas medicinais no município; X X X X 

Realizar tratamento diretamente observado dos casos novos 

pulmonares bacilíferos e de hanseníase, conforme protocolo 

estabelecido pelo ministério da saúde; 

X X X X 

Examinar casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera e 

de hanseníase; 

X X X X 

Realizar vinculações das transferências intramunicipais dos 

casos de hanseníase; 

X X X X 

Capacitação dos ACS das UBS para supervisão do 

tratamento de tuberculose e Hanseníase. 

X X X X 

Investigação e notificação qualificada, através da 

sensibilização dos profissionais de saúde para o diagnóstico 

precoce de Hanseníase; 

X X X X 

Busca ativa de pacientes faltosos em tratamento para 

hanseníase e tuberculose. 

X X X X 

Garantia dos exames laboratoriais Teste rápido de HIV; X X X X 

Realização de busca ativa de faltosos de vacinação; X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Saúde Evitar oportunidades perdidas de vacinação e registrar 

corretamente as vacinas, na carteira de vacinação, mensal 

de doses aplicadas; 

X X X X 

Revisão da população e área de atuação de cada Unidade 

para realizar cálculo da cobertura vacinal adequadamente; 

X X X X 

Atualização permanente dos profissionais da Rede Básica de 

Saúde sobre Sala de vacina; 

X X X X 

Implementar política de educação permanente na secretaria 

municipal de saúde; 

X X X X 

Instituição de uma coordenação de educação permanente 

subordinada diretamente ao gabinete do secretário, com 

finalidade de executar as diretrizes e projetos constantes do 

plano municipal de saúde, assegurar o objetivo e 

acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas para a 

Educação permanente. 

X X X X 

Promover ações voltadas à capacitação permanente dos 

servidores da área da saúde. 

X X X X 

Elaboração do calendário de educação permanente para os 

profissionais de nível superior e nível médio da SMS. 

X X X X 

Monitoramento das demandas e dos retornos das 

manifestações registradas na Ouvidoria em saúde; 

X X X X 

Divulgação da Ouvidoria em Saúde X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Educação Universalização do atendimento escolar; X X X X 

Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos 

valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 

X X X X 

Incrementar o princípio da gestão democrática na educação 

pública; 

X X - - 

Ascenção humanística, cientifica, cultural e tecnológica; X X X X 

Valorização dos (as) profissionais da educação; X X X X 

Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, 

à diversidade e à sustentabilidade socioambiental; 

X X X X 

Proporcionar a gestão participativa na rede de ensino; X X X X 

Promover a normatização e fortalecimento dos conselhos 

escolares; 

X X - - 

Realizar a formação dos gestores escolares com foco na 

promoção da gestão democrática e participativa; 

X X X X 

Fomentar a capacitação dos conselheiros municipais e 

escolares para atuarem de forma qualificada nas suas 

respectivas funções garantindo a efetiva participação e 

autonomia nos processos organizativos da gestão da 

educação; 

X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Educação Garantir a locomoção dos estudantes, professores e demais 

profissionais da educação de forma segura, inclusive com a 

presença de monitor nos transportes direcionado ao 

atendimento da Educação Infantil; 

X X X X 

Garantir transportes para estudantes de Universidades e 

outras instituições de ensino nas cidades circunvizinhas 

como também para Feira de Santana; 

X X X X 

Construir a proposta curricular do município com a ampla 

participação dos educadores e segmentos sociais; 

X X - - 

Instruir um sistema municipal de avaliação na rede de 

ensino. 

X X X X 

Ampliar a oferta de Educação Infantil no campo para 

crianças de O a 3 anos em regime de educação integral. 

X X X X 

Promover a formação inicial dos professores da Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos do município; 

X X X X 

Promover a formação continuada dos professores 

considerando as especificidades das etapas de ensino no 

que concerne à Educação do Campo, Educação Especial, 

História e cultura Afro-brasileira e Africana e a diversidade, 

e apoiar a gestão da APAE. 

X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Educação Garantir acompanhante nas classes comuns do ensino 

regular para crianças diagnosticadas autistas ou com 

necessidades educacionais especiais (Lei n° 12.764); 

X X X X 

Oferecer atendimento psicopedagógico semanal para 

crianças com necessidades educacionais especiais; 

X X X X 

Revitalizar a sala de recursos multifuncional já existente e 

implantar outras em demais escolas; 

X - X - 

Oferecer atendimento multidisciplinar interno aos alunos da 

APAE; 

X X X X 

Assegurar as crianças, jovens e adultos acesso e 

permanência na escola; 

X X X X 

Oferecer merenda escolar de qualidade para os alunos da 

rede de ensino municipal, com supervisão nutricional, 

agregando no cardápio produtos da agricultura familiar, 

gerando emprego e renda; 

X X X X 

Capacitação das merendeiras desde a higiene a segurança 

alimentar, à qualidade das merendas ofertadas por um 

profissional da área de nutrição; 

X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Educação Supervisão da nutricionista escolar para garantir a 

qualidade do serviço prestado com o olhar individual para 

alunos em casos específicos; 

X X X X 

Avaliação nutricional dos escolares com acompanhamento 

individualizado para alunos com obesidade, desnutrição e 

transtornos alimentares; 

X X X X 

Adequar os espaços físicos da rede municipal às pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida; 

X X X X 

Garantir acesso a leituras diversificadas através de 

aquisição de acervos de livros para as escolas e creches; 

X X X X 

Implantação de brinquedotecas nas escolas de educação 

infantil e creche da rede municipal de ensino; 

X - X - 

Estimular eventos esportivos nas escolas da rede 

municipal, realizando torneios, campeonatos intercolegiais, 

olimpíadas e competições; 

X X - - 

Implantação da abordagem bioenergética com a 

contratação do profissional especializado para o 

atendimento necessário da demanda educacional; 

X X X X 

Promover a Feira do Livro; X X X X 

Estimular a leitura através de oficinas, palestras, eventos e 

projetos que promovam o gosto pela leitura; 

X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Educação Promover a semana da literatura. X X X X 

Implementar plano de cargo e salários, para a valorização 

do profissional de educação. 

X X X X 

Desenvolver políticas de combate à evasão e repetência por 

meios de ações intersetoriais articuladas, buscando 

qualificação das práticas pedagógicas com 

acompanhamento sistemático das necessidades de 

aprendizagem de alunos; 

X X X X 

Reforma e ampliação das escolas do município; X X X X 

Garantir a elaboração e implementação dos planos de 

carreira e remuneração; 

X X X X 

Implantar o Sistema Municipal de Ensino; X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Cultura Melhorar a estrutura do departamento de cultura, 

responsável em articular os projetos político culturais no 

município, e elaborar uma agenda cultural; 

X X X X 

Fortalecer a festa do padroeiro com apresentação da 

lavagem da igreja e desfile de máscaras; 

X X X X 

Resgatar os festejos juninos dos bairros e distritos e 

fortalecer as quadrilhas juninas; 

X X X X 

Programar a semana de cultura com apresentação de 

cantorias de viola, repentes, samba de roda, bata de feijão, 

reisado e bumba meu boi; 

X X X X 

Incentivar o projeto dos Regueiros da Paz; X X X X 

Apoiar os grupos artísticos existentes no município; X X X X 

Incrementar eventos culturais como feira de artes, cantorias 

populares, festival de música e poesia, e show de talentos; 

X X X X 

Promover oficinas de música, teatro, capoeira, dança e 

outras artes; 

X X X X 

Resgatar a maratona intermunicipal; X X X X 

Criação do fundo de cultura; X X X X 

Incentivar a semana estudantil cultural; X X X X 

Garantir a participação de pelo menos 50% das atrações 

locais em eventos do município; 

X X X X 

Apoio ao cicloturismo; X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Cultura Apoiar as cavalgadas e argolinhas; X X X X 

Promover e incentivar eventos de capoeira; X X X X 

Intensificar a circulação de peças teatrais gratuitas ou 

acessíveis para os interessados em teatros; 

X X X X 

Promover eventos musicais com artistas da terra em 

escolas, praças, igrejas e eventos do município; 

X X X X 

Programar ações de incentivo ao coral Cantos e Encantos do 

grupo Valiosidade; 

X X X X 

Prover festival de música para revelar novos talentos em 

nosso município; 

X X X X 

Buscar parcerias com órgãos competentes para fortalecer 

eventos promovidos e os que forem implantados; 

X X X X 

Fortalecer a festa da semana evangélica, realizada no mês 

de setembro; 

X X X X 

Apoiar os eventos evangélicos realizados no município; X X X X 

Implantar a cultura afro-brasileira em espaços; X X X X 

Fomentar projetos culturais no município; X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Esporte e Lazer Construção de espaços esportivos; X X - - 

Melhorar a estrutura do departamento de esporte de lazer do 

município; 

X X - - 

Incentivar eventos esportivos nas unidades de ensino da 

rede municipal, realizando torneios, campeonatos 

intercolegiais, olimpíadas e competição; 

X X X X 

Fortalecer o departamento de esporte e lazer; X X - - 

Incentivar as atividades esportivas na zona rural; X X X X 

Apoiar as equipes que representam a cidade em 

competições municipais e estaduais; 

X X X X 

Manter o calendário de esportes, favorecendo e apoiando 

todas as modalidades esportivas do município; 

X X X X 

Viabilizar uniformes para as equipes esportivas da cidade; X X X X 

Apoiar as atividades esportivas para portadores de 

necessidades especiais; 

X X X X 

Incentivar atividades esportivas para a terceira idade; X X X X 

Resgatar: Futsal sub 15 (feminino e masculino), voleibol, 

basquete, Futebol de salão, Copa rural, campeonato nas 

Escolas Municipais 

X X X X 

Apoio a capoeira e aos projetos da escolinha Mais que 

Vencedor; 

X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Esporte e Lazer Incentivo ao campeonato de bairros no aniversário da 

cidade; 

X X X X 

Estimular o campeonato de dominó; X X X X 

Incentivar e apoiar a escolinha de futebol existente no 

município; 

X X X X 

Promover a Sexta na Praça valorizando os grupos da terra; X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Assistência 

Social 

Criação do programa Radar Social, buscando identificar a 

população que precisa da assistência social no município, 

possibilitando uma leitura mais fiel da realidade social, 

atendendo o princípio da universalização dos direitos; 

X - - - 

Estruturar formalmente o órgão gestor da Política de 

Assistência Social com as áreas de: Proteção Social Básica, 

Proteção Social Especial e Gestão do SUAS;  

X X X X 

Implantar a área de Educação Continuada, com vistas a 

capacitação de conselheiros, gestores e trabalhadores do 

SUAS, a fim de garantir que os agentes públicos garantam 

aos usuários o atendimento qualificado e o direito à 

informação; 

X X X X 

Implantar no CRAS o serviço de atendimento a pessoa com 

deficiência e idosos em domicílio; 

X X X X 

Realizar, de forma articulada e intersetorial, projetos e 

campanhas educativas e informativas de incentivo à 

denúncia e prevenção à violência doméstica, à violência 

sexual contra crianças e adolescentes, ao enfrentamento da 

exploração do trabalho infantil; 

X X X X 

Realizar atividades socioeducativas integrada com outras 

políticas públicas com foco na redução do uso abusivo do 

álcool e outras drogas; 

X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Assistência 

Social 

Implantação de 01 CREAS – Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social, com vistas a realização 

de um atendimento especializado para os indivíduos e 

famílias em situação de violação de direitos; 

X X X X 

Universalizar a proteção social básica em territórios, 

definindo estratégias de ampliação e implementação das 

ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a 

Família – PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos – SCFV para crianças, adolescentes e idosos. 

X X X X 

Intensificar as atividades de arte e cultura e esporte e lazer 

no SCFV com a finalidade de fortalecer os vínculos familiares 

e comunitários. 

X X X X 

Implantar o SCFV para pessoas de18 a 59 anos X X X X 

Implantação de Serviço itinerante da assistência social, nas 

localidades rurais; 

X X X X 

Implementar as ações do Programa Criança Feliz no 

município; 

X X - - 

Fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e 

Adolescente, e o funcionamento do Fundo da Infância e 

Adolescência – FIA, com dotação orçamentária; 

X X X X 

Criar um Departamento da Juventude; X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando 

do 

desenvolvimento 

humano 

Assistência 

Social 

Fortalecer os conselhos vinculados a assistência social com 

infraestrutura adequada e equipe técnica administrativa 

facilitando assim a intersetorialidade e fortalecimento dos 

conselhos locais; 

X X X X 

Aprimorar o Programa Bolsa Família com busca ativa das 

famílias com perfil para a inclusão no Cadúnico; 

X X X X 

Incentivar a implementação de cursos profissionalizantes e 

de geração de emprego e renda para as famílias 

beneficiarias do Cadúnico e Programa Bolsa Família. 

X X X X 

Aderir ao Programa de Aquisição de Alimentos –  com a 

finalidade de incentivar a agricultura familiar 

X X X X 

Implantar Empreendimentos Habitacionais Minha Casa 

Minha Vida através do Ministério das Cidades, com objetivo 

de redução do déficit habitacional. 

X X X X 

Reestruturar o programa habitacional, com aumento de 

pessoas beneficiadas com a doação de materiais de 

construção para reestruturação de moradias; 

X X X X 

Integração com a diretoria de cultura para disponibilização 

de oficinas culturais de artesanatos, teatro, dança, entre 

outros; 

X X X X 

Projeto de Lei voltado ao movimento Regueiros da Paz; X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Ichú cuidando do 

desenvolvimento 

humano 

Assistência 

Social 

Aquisição de um veículo e reforma da estrutura física do 

CRAS em parceria com o Ministério do Desenvolvimento 

Social – MDS; 

X X X X 

Construção de 01 CRAS em parceria com o Ministério do 

Desenvolvimento Social MDS; 

X X X X 

Criação de um centro dia para idosos do município; X X X X 

Implantação da proteção especial no órgão gestor para 

atender indivíduos e famílias em situações de violação de 

direitos; 

X X X X 

Fortalecer parcerias da secretaria de assistência social com 

as associações do município; 

X X X X 

Criação de um centro para idosos do município; X X X X 

Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade 

às mulheres em situação de violência, além de ações que 

visem reduzir os índices de violência contra as mulheres; 

X X X X 

Desenvolver programas e serviços que contribuam para a 

reestruturação da vida das mulheres que sofreram violência 

doméstica; 

X X X X 

Priorizar as mulheres chefes de família e de baixa renda nos 

diversos programas sociais do município; 

X X X X 

Desenvolver programas e atividades de cultura, esporte e 

lazer destinados às mulheres nos equipamentos públicos 

municipais. 

X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Desenvolvimento 

econômico 

sustentável; 

Agricultura Implantar programa de aração de terra; X X - - 

Reestruturar programa de construção de cisterna e 

eletrificação rural; 

X X - - 

Implantar programa municipal de apoio às cooperativas para 

otimização da produção; 

X X X X 

Apoiar e aumentar o número de campanhas de vacinação 

contra a febre aftosa, raiva, entre outras; 

X X X X 

Firmar parcerias com entidades como SEBRAE, SENAR, 

UEFS, MOC, IBAMA, Sindicatos, associações rurais e 

conselhos para implantar o programa municipal de 

qualificação rural; 

X X - - 

Capacitação de agricultores familiares; X X - - 

Realização de feiras da agricultura familiar; X X X X 

Promoção de ações de apoio para o melhoramento genético 

da produção de caprinos, ovinos e bovinos; 

X X X X 

Distribuição de sementes de milho e feijão para os 

agricultores; 

X X X X 

Organizar as associações para a existência dos bancos de 

sementes, com os objetivos de fortalecer a agricultura 

municipal; 

X X X X 

Construção de cisternas comunitárias; X X X X 

Apoio para manutenção de hortas comunitárias; X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Desenvolvimento 

econômico 

sustentável; 

Agricultura Incentivo ao programa FAA (Programa de Aquisição de 

Alimentos); 

X X X X 

Apoio a valorização dos produtos da agricultura familiar; X X X X 

Buscar recursos junto ao governo federal para os programas 

da agricultura familiar, garantindo o aumento e a qualidade 

da produção agrícola e animal do nosso município; 

X X X X 

Criação dos serviços municipal da agricultura familiar - 

SEMAF 

X X X X 

Promover cursos técnicos profissionalizantes diversificados, 

qualificando os trabalhadores e aumentando as 

possibilidades de construção de alternativas de trabalho 

ingresso no mercado; 

X X X X 

Fomentar a criação de pequenos empreendimentos que 

dinamizem o comercio e a feira livre local; 

X X X X 

Modernização da secretaria para um melhor atendimento ao 

cidadão; 

X X X X 

Desenvolver uma política de conscientização aos 

proprietários de animais a fim de evitar acidentes nas 

estradas; 

X X X X 

Montar uma equipe técnica com técnico agrícola, veterinário 

e engenheiro agrônomo, para o desenvolvimento da 

agricultura familiar e produtores,  

X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Desenvolvimento 

econômico 

sustentável; 

Agricultura Disponibilizar espaço para armazenamento de produtos da 

agricultura e escoamento dos mesmos; 

X X X X 

Ampliação de rede de agua encanada nas comunidades; X X X X 

Aquisição de espaço permanente para a sede da secretaria; X X X X 

Garantir através de concurso público a montagem de uma 

equipe com técnicos agrícolas, veterinário e zootecnista; 

X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Desenvolvimento 

Econômico 

Sustentável 

Meio 

Ambiente 

Fortalecimento das ações previstas em lei para a 

modernização da secretaria; 

X X X X 

Implantação do Conselho do Meio Ambiente; X X X X 

Incentivo do programa PNEA (Política Nacional de Educação 

Ambiental); 

X X X X 

Elaborar um projeto de arborização e jardinagem eficiente, a 

partir do trabalho de educação ambiental e outras plantas já 

existentes; 

X X X X 

Criação de áreas verdes ou áreas de preservação ambiental; X X X X 

Ampliar a política de captação e armazenamento de água; X X X X 

Fomentar a criação de cooperativas de produção, 

comercialização e prestação de serviços; 

X X X X 

Cavar tanques de barros na propriedade de agricultores 

familiares; 

X X - - 

Implantar um amplo programa municipal de educação 

ambiental: Coleta seletiva e reciclagem de lixo (aterro, metal, 

vidro, plástico e orgânico); 

X X X X 

Construção de um incinerador para o lixo hospitalar e outros; X X - - 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Desenvolvimento 

Econômico 

Sustentável 

Meio 

Ambiente 

Articular parcerias com cooperativas, prefeituras da região, 

universidades e entidades/ONGS afins, possibilitando 

inclusive a geração de emprego e renda e a valorização dos 

catadores e dos funcionários da limpeza pública; 

X X X X 

Criar cooperativas de reciclagens; X X X X 

Aquisição de um local para fazer triagem do material para 

reciclar; 

X X X X 

Apoio no transporte para coleta; X X X X 

Firmar contratos de cessão de uso prédio públicos para 

associações e/ou cooperativas de catadores, objetivando 

armazenamentos dos materiais coletados para reciclagens; 

X X X X 

Criar o plano municipal de esgotamento sanitário; X X X X 

Prover aterro sanitário; X X X X 

Reflorestamento das áreas degradas; X X X X 
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EIXO  AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Desenvolvimento 

Econômico 

Sustentável 

Obras e serviços 

públicos 

Reestruturar a infraestrutura básica: abastecimento de água, 

saneamento básico e pavimentação; 

X X X X 

Iluminação de diversas ruas e bairros; X - X - 

Melhoria da Feira Livre de Ichú, com padronização de 

barracas, limpeza, segurança, apresentações culturais, entre 

outros; 

X X - - 

Ampliar o programa de acessibilidade de Ichú, garantindo o 

acesso a todas as pessoas com deficiência (rampas, corre 

mãos, entre outros); 

X - X - 

Implantar o projeto de saneamento da cidade e distritos; X X - - 

Criação de projeto de arborização; X X - - 

Melhorar a coleta de lixo e limpeza da cidade; X X X X 

Investir na capacitação de funcionários que atuam na área 

de limpeza urbana e construção civil; 

X X X X 

Promover reuniões dos moradores da sede, dos bairros, e das 

comunidades para priorizar os serviços a serem executados 

na área de infraestrutura urbana; 

X X X X 

Implantar programas de mobilidade urbana; X X X X 

Melhorar toda infraestrutura física (estrada, energia, 

abastecimento, saneamento básico, recursos hídricos, etc.); 

X X X X 
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EIXO  AREA TEMÁTICA PRIORIDADES ANO I  

2018 

ANO II  

2019 

ANO III 

 2020 

ANO IV 

 2021 

Desenvolvimento 

Econômico 

Sustentável 

Obras e serviços 

públicos 

Criação do programa Cidade Limpeza (Uma Cidade mais 

Bonita) com higiene e segurança para nossa gente, com o 

aperfeiçoamento da coleta de lixo; 

X X X X 

Construção e recuperação de praças e jardins: com a 

humanização e reabilitação; 

X X X X 

Concentrar esforços para implantação de rede de esgoto, 

drenagem e pavimentação na sede e distritos do município. 

X X X X 

Prover doações de loteamento para a população, 

principalmente a pessoas de baixa renda; 

X X X X 
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RESUMO DOS PROGRAMAS DO PPA 

 

 

I – Programas de Gestão, Manutenção e Serviços 

UNIDADE ORÇAMENTARIA PROGRAMAS 

Câmara Execução da Ação Legislativa 

Secretaria de 

Administração e Finanças 

 

Administração Democrática 

Gabinete do Prefeito 

Controle Interno 

II – Programas Temáticos  

UNIDADE ORÇAMENTARIA PROGRAMAS 

Secretária Municipal de 

Saúde 

Atenção Integral a Saúde 

Educação Educação em Ichú Alcançando Metas 

Cultura Mais Cultura 

Esporte e Lazer Esporte e Lazer da cidade de Ichú 

Secretaria de Assistência 

Social  

Assistência Social com Qualidade 

Agricultura Fortalecendo Agricultura 

Meio Ambiente Preservação Ambiental 

Secretaria de Obras e 

Serviços Públicos 

Infraestrutura para o Progresso 
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