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APRESENTAÇÃO 

O PPA 2018 - 2021 integra um projeto de desenvolvimento que vem se 

consolidando com o intuito de propiciar o alinhamento com o planejamento dos 

demais entes federados, promovendo crescimento econômico com a distribuição 

da renda e a inclusão social.  

 

O novo Plano Plurianual traz inovações que dão sequência ao processo 

permanente de aperfeiçoamento metodológico do planejamento no governo 

Municipal. 

 

A estratégia de direcionar a atuação do Município na promoção de um 

modelo inclusivo de desenvolvimento foi decisiva para a melhoria na distribuição 

da renda, seja pela ampliação do combate à pobreza como compromisso de toda a 

sociedade, seja pela manutenção dos níveis de emprego e rendimento do trabalho 

em meio a um contexto de crise econômica internacional. 

 

A inclusão social tem proporcionado uma condição de vida melhor a uma 

parcela expressiva da população, a partir do acesso à renda e às oportunidades. E o 

patamar de desenvolvimento que o Brasil vem alcançando, nestes últimos anos, 

tem também como consequência uma nova visão da sociedade com relação às suas 

possibilidades e expectativas. As demandas da população exigem esforços ainda 

maiores do Município, seja com mais investimentos em infraestrutura, 

aumentando a competitividade da economia, seja com mais serviços públicos de 

qualidade. 

 

O duplo desafio de preservar as conquistas e aprofundar os avanços não é 

somente uma opção do governo municipal, mas sobretudo uma escolha da própria 

sociedade, traduzida, inclusive, nos espaços de discussão do próprio PPA 2018 - 

2021, que contou com a participação social nas suas diferentes etapas de 

elaboração. 

 

O PPA 2018 - 2021 foi construído dentro deste contexto e, a partir de uma 

Dimensão Estratégica, detalha sua Dimensão Programática, representada pelos 

Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços, indicando os principais 

compromissos do governo para os próximos quatro anos. 
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INTRODUÇÃO 

A construção e a consolidação de um modelo de desenvolvimento 

econômico, social e ambiental orientado pela inclusão social e pela redução das 

desigualdades é o resultado mais tangível dos esforços de implementação das 

políticas públicas que caracterizaram o país em período recente. 

 

Os desafios para o momento atual remetem tanto à consolidação dos 

direitos conquistados, quanto ao aperfeiçoamento das políticas públicas na busca 

pela melhor distribuição das oportunidades e do acesso a bens e serviços públicos 

de qualidade por toda a população de Serrinha. 

 

O PPA 2018 - 2021 define as escolhas estratégicas para atender às novas 

demandas de uma sociedade que também tem mudado e evoluído nesse período. 

Para enfrentar estes desafios e aproximar ainda mais as políticas públicas da 

realidade e anseios da sociedade, foram empreendidas ações com a finalidade de 

aprimorar tanto o próprio PPA quanto o seu processo de construção, fortalecendo 

seu caráter de espaço institucional de participação da sociedade civil. 
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ESTRUTURA E METODOLOGIA DO PPA 2018 -2021  

 

O PPA 2018 - 2021 trouxe inovações à metodologia de elaboração 

anteriormente vigente. A mudança de estrutura e conceitos relacionados ocorreu, 

principalmente, com o intuito de dotar o Plano da capacidade de interpretar a 

realidade na qual é implantado e as especificidades de cada política pública nele 

inserida e, assim, comunicar melhor os compromissos do governo, evitando a 

linguagem rigidamente técnica e facilitando a incorporação das agendas do 

governo e a apropriação do Plano pela Sociedade. 

 

Este modelo, fundamentado em uma leitura por temas de políticas públicas, 

buscou fortalecer o caráter estratégico do Plano, evitando sua identificação com 

uma visão de curto prazo que é mais própria dos orçamentos.  

 

O PPA deve apresentar os objetivos e metas da administração pública 

para o período de quatro anos, identificando as prioridades do governo em linha 

com os planejamentos setoriais, devendo fomentar seu monitoramento, a contínua 

para a melhoria do Plano,  

 

O PPA 2018 – 2021 do município apresenta alterações significativas quanto 

à sua estrutura e conceitos, principalmente ao ser comparado com o período 

anterior. As mudanças concentraram-se em dois pontos: 

 

 O primeiro foi reforçar o caráter estratégico do Plano, estruturando-o em 

uma Dimensão Estratégica, contendo uma Visão de Futuro e um conjunto de Eixos 

e Diretrizes Estratégicas.  

 

O debate para a elaboração do PPA foi iniciado a partir das Diretrizes 

Estratégicas, previamente à elaboração dos Programas, tanto no âmbito interno do 

governo como com a sociedade civil. Buscou-se evidenciar o projeto estratégico de 

governo, que orienta a construção dos Programas Temáticos, expressando os 

cursos de ação propostos para o alcance dos resultados esperados para o Plano. 

Estabelece-se, assim, uma conexão lógica que permite visualizar como a estratégia 

geral do governo, anunciada na Dimensão Estratégica, orienta as escolhas das 

políticas públicas materializadas em Objetivos e Metas expostos na Dimensão 

Tática. 

 

O segundo ponto teve como foco qualificar o conteúdo dos Programas 

Temáticos, que passam a expressar com maior clareza as escolhas estratégicas 

para cada área por meio de seus Objetivos e respectivas Metas, que por sua vez 
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destacam de forma concisa as entregas mais relevantes e estruturantes para a 

implementação das políticas públicas. 

 

O processo de elaboração do PPA foi condicionado, desde o início, pela sua 

característica mais estratégica e focada. Nesse contexto, o Controle Interno do 

Munícipio promoveu entre os meses de Maio a Agosto, rodadas de discussão e de 

reflexão internas e externas, que buscaram identificar as principais conquistas e os 

desafios a serem enfrentados no processo que se iniciava. 

 

No mês de Maio de 2017, foi iniciado o debate sobre as Diretrizes 

Estratégicas do PPA no âmbito do diálogo entre o governo e a sociedade civil. 

 

 Entre Maio e Agosto ocorreram as Oficinas de Formulação dos Programas 

Temáticos, realizadas por Programa Temático que contaram com a apresentação e 

discussão de propostas por representantes dos órgãos envolvidos nos respectivos 

temas, para a pactuação, especialmente, de políticas transversais aos programas. 

 

Os trabalhos foram divididos em duas rodadas de oficinas de construções, 

iniciando-se por um alinhamento conceitual e metodológico para também, a partir 

de uma avaliação dos Programas Correspondentes no PPA 2014 - 2017, plano de 

governo, Plano Municipal de Saúde, Educação e Social, discutir e definir o conjunto 

dos Objetivos. Após a construção, sequenciada pela coletiva do escopo do 

Programa, por meio dos Objetivos, seguiu-se a definição das Metas e Iniciativas e, 

por fim, a seleção dos Indicadores, com objetivo de apresentar à sociedade Civil 

para que as prioridades do Governo fossem, por fim, escolhidas de acordo com a 

realidade territorial e financeira do Munícipio. As audiências públicas foram 

realizadas conforme apresentado no anexo de metas e prioridades a fim de validar 

o trabalho de elaboração do PPA, factível e condizente com a realidade do 

Município. 
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Lei nº        1.168/2017 de 16 de Novembro de 2017 

 

Dispõe sobre o Plano Plurianual - 

PPA do Município de Serrinha para 

o quadriênio 2018 - 2021. 

 

O Prefeito Municipal de Serrinha, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 

legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei:  

 

CAPÍTULO I 

DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL 

Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual - PPA do Município de Serrinha para o 

quadriênio 2018-2021, estabelecendo de forma regionalizada, conforme o disposto 

no art. 165, I, §1º da Constituição Federal de 1988, diretrizes, objetivos e metas 

com a finalidade de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, 

convergir à ação governamental, orientar a definição de prioridades e ampliar as 

condições para o desenvolvimento sustentável. 

Art. 2º - 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. 

Art. 3º O PPA 2018-2021 tem como princípios norteadores: 

 I - O desenvolvimento sustentável orientado pela inclusão social;  

II - A melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos;  

III - A garantia dos direitos humanos com redução das desigualdades sociais, 

regionais, étnico-raciais, geracionais e de gênero;  

IV - O estímulo e a valorização da educação, ciência, tecnologia e inovação e 

competitividade;  

V - A participação social como direito do cidadão;  

VI- A valorização e o respeito à diversidade cultural;  
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VII - O aperfeiçoamento da gestão pública com foco no cidadão, na eficiência do 

gasto público, na transparência e no enfrentamento à corrupção; e  

VIII - A garantia do equilíbrio das contas públicas. 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO 

Art. 4º - O Plano Plurianual 2018-2021 alicerçado no fortalecimento da função de 

planejamento governamental, pelo maior diálogo com a Dimensão Estratégica e 

estruturação na Dimensão Tática, está organizado em Eixos Estratégicos e 

respectivas áreas Temáticas, em que as políticas públicas estão expressas por meio 

de Programa, composto por Objetivo, Indicadores, Recursos do Programa, Metas e 

Compromissos. 

I - Programa Temático: organizado por recortes selecionados de políticas públicas, 

expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à 

sociedade; e  

II - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: expressa e orienta as 

ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.  

 

Parágrafo único. Não integram o PPA 2018-2021 os programas destinados 

exclusivamente a operações especiais. 

Art. 5º O Programa Temático é composto pelos seguintes elementos constituintes:  

I - Objetivo, que expressa as escolhas de políticas públicas para o alcance dos 

resultados almejados pela intervenção governamental e tem como atributos:  

a) Órgão Responsável: órgão cujas atribuições mais contribuem para a 

implementação do Objetivo ou da Meta;  

b) Meta: medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou 

qualitativa; e  

c) Iniciativa: declaração dos meios e mecanismos de gestão que viabilizam os 

Objetivos e suas Metas, explicitando a lógica da intervenção.  

II - Indicador, que é uma referência que permite identificar e aferir, 

periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando a avaliação dos 

seus resultados.  

III - Valor Global do Programa, que é a estimativa dos recursos orçamentários  

previstos para a consecução dos Objetivos, sendo os orçamentários segregados nas 
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esferas Fiscal e da Seguridade Social e na esfera de Investimento, com as 

respectivas categorias econômicas. 

Art. 6° - Integra o Plano Plurianual o seu Anexo único, contendo o detalhamento 

dos Programas de Governo, por Eixo Estratégico e Área Temática, os Quadros 

Demonstrativos Financeiros e Informações Complementares. 
 

CAPÍTULO III 

DA INTEGRAÇÃO COM AS LEIS ORÇAMETÁRIAS ANUAIS 

Art. 7º - Os Programas do PPA serão observados nas leis de diretrizes 

orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos créditos adicionais que as 

modifiquem. 

Art. 8º - O investimento plurianual, para o período 2018- 2021, está contemplado 

por meio dos compromissos ou Iniciativas e respectivas ações orçamentárias 

vinculadas e compõe o montante dos Recursos do Programa.  

Parágrafo único - A Lei Orçamentária Anual detalhará o valor dos Programas para 

o exercício de sua vigência. 

Art. 9º A criação de ações no orçamento será orientada: 

I - para o alcance das metas dos Compromissos; 

II - pela viabilização da execução das Entregas ou Iniciativas. 

 

CAPÍTULO IV 

DA GESTÃO DO PLANO 

Art. 10º - Caberá ao 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. 11º - O Poder Executivo promoverá a participação da Sociedade no processo 

de monitoramento e avaliação dos Programas do Plano Plurianual para o 

quadriênio 2018-2021. 

Art. 12  - A inclusão, exclusão ou alteração de Programas constantes desta Lei 

serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão, 

sempre que necessário. 
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§1º - Após publicação da respectiva Lei, o Poder Executivo atualizará, na internet, 

as alterações ocorridas nos Programas constantes do Plano Plurianual em função 

do Projeto de Lei de revisão. 

§2º - Na hipótese de revisão do Plano Plurianual como etapa preliminar à 

elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, os anexos deste constarão com 

demonstrativos das alterações resultantes daquela revisão. 

Art. 13  - Fica o Poder Executivo obrigado a encaminhar ao Poder Legislativo, como 

anexo do relatório de prestação de contas anual, relatórios de avaliação parcial da 

execução do Plano Plurianual, com o objetivo de apresentar os resultados 

alcançados, comparando-os com a proposta inicial, com destaque para os valores, 

metas atingidas, produtos, além de divulgá-los na internet, em formato e 

linguagem acessíveis à sociedade. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 14. Para fins de atendimento ao disposto no § 1° do art. 167 da Constituição 

Federal, o investimento plurianual, para o período de 2018 a 2021, está incluído 

no Valor Global dos Programas.  

 

Parágrafo único. A lei orçamentária anual e as leis de créditos adicionais 

detalharão em seus anexos os investimentos de que trata o caput para o ano de sua 

vigência.  

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por ato próprio, alterações 

no PPA 2018 a 2021 para:  

 

I - compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas 

leis de crédito adicional, podendo, para tanto:  

 

a) alterar o Valor Global do Programa;  

b) adequar as vinculações entre ações orçamentárias e objetivos; e  

c) revisar ou atualizar Metas.  

 

II - alterar Metas qualitativas; e  

 

III - incluir, excluir ou alterar os seguintes atributos:  

 

a) Indicador;  
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b) Órgão Responsável por Objetivo e Meta;  

c) Iniciativa; e  

d) Valor Global do Programa, em razão de alteração de fontes de financiamento 

com recursos.  

Parágrafo único. Quaisquer modificações realizadas com fulcro na autorização 

prevista no caput deverão ser publicadas em portal eletrônico do governo 

municipal. 

Art. 16  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

SERRINHA, 16 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 

 

Adriano Silva Lima 

Prefeito Municipal 
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DIMENSÃO ESTRATÉGICA DO PPA 2018- 2021 

A Dimensão Estratégica do Plano Plurianual traduz as principais linhas 

estratégicas definidas pelo governo para a implementação de políticas públicas, 

tendo como horizonte o período de quatro anos. 

 

No PPA 2018-2021, a Dimensão Estratégica é composta pela Visão de 

Futuro, pela Missão, Valores, Compromissos, Cenário Macroeconômico, pelos Eixos 

Estratégicos e pelas Diretrizes Estratégicas que orientam a elaboração da estrutura 

programática, especialmente dos Programas Temáticos, que compõem a Dimensão 

Tática do PPA ao lado dos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. 

 

VISÃO DE FUTURO 

A Visão de Futuro pode ser entendida como a declaração de um desejo 

coletivo, factível e claro, que orienta o planejamento da ação governamental. É 

neste sentido que o PPA 2018-2021 assume como Visão de Futuro do Município de 

Serrinha que se reconheça e seja reconhecido como: 

VISÃO - EIXO 

Ser reconhecido pela eficiência e transparência na arrecadação e ampliação 

de tributos, fazendo uso do gerenciamento da administração pública planejando e 

bem executado, dessa forma orientar e sanar vícios, primando pelos princípios 

constitucionais administrativos e consequentemente fomentar o progresso 

socioeconômico. 

VISÃO DO MUNICÍPIO 

Ser uma gestão pautada na eficiência, transparência, humanização, inclusão 

e sustentabilidade garantindo serviços de qualidade através de políticas públicas 

que reafirmam o compromisso com o progresso do município de Serrinha 

VISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED 

Ser referência na oferta de educação publica de qualidade, inclusiva e 

humanizada, garantido a fluição da cultura, esporte e lazer, transversalidade, 

respeitando as particularidades e diversidades, garantindo a efetivação de direitos.  

VISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE-SESAUS 

Até 2021 ser reconhecida pelo cidadão por promover ações e serviços 

públicos em saúde humanizada de maneira eficiente e comprometido com bem 

estar da população. 
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VISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-

SEDES 

Ser uma secretaria de referência em qualidade de gestão na efetivação de 

políticas públicas que promovam o desenvolvimento municipal, na defesa e 

garantia de direitos e na prestação de serviços, programas, projetos e benefícios às 

famílias serrinhenses, orientado pela Prática Nacional de Assistência Social 

(PNAS), Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e pelo Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). 

VISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-

SEMCEL 

Ser reconhecida como uma secretaria eficiente e transparente na 

arrecadação e aplicação de tributos, desenvolvendo para a população Serviços 

Públicos de qualidade, fomentando o progresso socioeconômico, sendo referência 

na região do sisal. 

VISÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEDESP 

Ser referência na gestão e execução das políticas públicas de geração de 

emprego e renda. 

VISÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI  

Ser referencia na gestão e execução de diversas politicas publicas de 

geração de emprego e renda, em sua terra, com dignidade e que lhe proporcione 

perspectiva de um futuro melhor, construindo um cenário permanente de 

desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável que possibilitem que o 

cidadão que se mantenha como uma secretaria primordial para fortalecer a 

agricultura familiar, a economia solidaria e a agropecuária ao município. 

VISÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMA 

Priorizar a visão meio ambiente como politico publica fundamental para o 

pleno desenvolvimento da sociedade e melhoria da qualidade de vida da 

população. 

VISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO-SEFAP 

Ser reconhecida coma uma secretaria eficiente e transparente na 

arrecadação e aplicação de tributos, desenvolvendo para a população serviços 
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públicos de qualidade, fomentando o progresso socioeconômico, sendo referência 

na região do Sisal. 

VISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SEMED 

Ser referência no gerenciamento da administração público, identificando e 

minimizando as distorções durante o processo, planejamento e executando para 

melhor atender os anseios da população. 

VISÃO DA CONTROLADORIA  

Ser reconhecida como órgão capaz de orientar e sanar os vícios da 

administração pública. 

MISSÃO 

A missão é uma declaração concisa do propósito e das responsabilidades da 

Gestão perante os seus munícipes.  

MISSÃO - EIXO 

Oferecer uma educação de qualidade garantindo acesso a cultura, esporte e 

lazer, contribuindo para a formação do cidadão e sua inclusão social, erradicando a 

evasão escolar, priorizando, a melhoria da educação, promovendo ações que 

justifiquem e esclareçam pontos relevantes para o desenvolvimento e progresso 

das instituições, aderindo uma posição moderna, transparente e célere, 

trabalhando em conjunto com as demais secretarias. Por fim, dar visibilidade e 

fundamentação, para melhor servir ao município. 

MISSÃO DO MUNICÍPIO  

Promover uma gestão efetiva, humana, inovadora, ética e transparente, 

garantindo acesso aos serviços públicos, primando pela qualidade de vida do 

cidadão serrinhense. 

MISSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED 

Oferecer uma educação de qualidade contribuindo para formação integral 

do cidadão, erradicando a evasão escolar e priorizando a melhoria da educação, 

por meios de politicas publicas e ações efetivas. 

MISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE-SESAUS 

Ofertar serviços de qualidade aos usuários atuando de forma participativa, 

transparente e eficiente na organização e implementação dos serviços 
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preconizando pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e SUAS(Sistema Único de 

Assistência Social), voltados a indivíduos e as famílias, qualificando as politicas 

municipais de assistência social e de saúde, como politicas publicas do estado, 

garantidoras de direitos, respeitando a cultura local e proporcionando a melhoria 

de renda e de qualidade de vida dos munícipes. 

Garantindo o direito a saúde de todos cidadãos em quanto direito 

fundamental do ser humano e prover as condições de saúde individual e coletiva 

do munícipe de Serrinha, com humanização, celeridade e respeito. 

MISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL-SEDES 

Ofertar serviços de qualidade dos usuários atuando de forma participativa, 

transparente e eficiente na organização e implementação dos serviços sócios 

assistenciais do sistema Único de Assistência social (SUAS) voltados a indivíduos e 

famílias e a diversos segmentos sociais em situação de vulnerabilidade e risco, 

qualificando a politica municipal de assistência social como politica publica do 

estado e garantidora de direitos, respeitando a cultura local e proporcionando a 

melhoria de renda e de qualidade de vida.  

MISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E 

LAZER-SEMCEL 

Garantir ao cidadão o acesso a cultura esporte e lazer, desenvolvendo 

políticas, programas e ações baseadas na cultura local. 

MISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEDESP 

Contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do município, de forma 

ampla e sustentável, fomentando e estimulando a ampliação e manutenção se 

seguimentos industriais empresariais e turísticos, com valorização do homem da 

terra, sem deixar de observar os aspectos ambientais. 

Promover o desenvolvimento socioeconômico do município, de forma 

ampla e sustentável, fomentando políticas que estimulem a ampliação e 

manutenção de segmentos industriais, empresariais e turísticos.  

MISSÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO- SEFAP 

Promover mudanças no sentido de buscar maior eficiência na integração de 

recursos, tendo por base uma moderna gestão para melhor tomada decisão. 
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MISSÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO -SEMAD 

Agregar a gestão pública um tratamento urbano e não discriminado na 

prestação do serviço público, visando melhores resultados organizadores do 

planejamento administrativo municipal.   

MISSÃO DA CONTROLADORIA  

Contribuir para eficiência da execução dos serviços públicos, executando 

medidas de fiscalização orçamentaria, patrimonial, contábil e operacional, 

garantindo assim a transparência e controle social. 

VALOR 

Conjunto de crenças ou princípios, que definem e facilitam a participação 
das pessoas no desenvolvimento da missão, visão e dos próprios valores da 
sociedade, pois norteiam os comportamentos e atitudes, dando o suporte, ao foco 
da moral e ética da Gestão.  

 

VALORES DO MUNICÍPIO  

 Ética 

 Transparência 

 Efetividade 

 Humanização 

 Inovação 

 Respeito 

 Comprometimento 

 Responsabilidade 

 Legalidade 

 Imparcialidade 

 Planejamento 

 Sustentabilidade 
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EIXOS ESTRATÉGICOS 

O PPA 2018-2021 reforça o compromisso pela promoção do 
desenvolvimento econômico e social, com redução da desigualdade e criação de 
amplas oportunidades, traduzido em quatro Eixos Estratégicos: 
 

EIXOS ESTRATÉGICOS – PPA 2018 -2021 

I - INCLUSÃO SOCIAL E AFIRMAÇÃO DE DIREITOS; 

 

II- INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

III - PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA COM PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL; 

 

IV- AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS. 

 
Os Eixos Estratégicos mantêm o foco da ação governamental na melhoria 

das condições de vida da população que, após anos de crescimento econômico com 
redução das desigualdades, viu sua renda, assim como suas possibilidades de 
acesso a bens e serviços, aumentar fortemente. 
 

O caminho para continuar esse processo passa, necessariamente, pela 
consolidação e aperfeiçoamento de políticas voltadas à melhoria da distribuição de 
oportunidades e do acesso a bens e serviços públicos de qualidade, especialmente 
a educação, cujo acesso universal é um caminho para a cidadania e o 
desenvolvimento não só do país, mas de todas as esferas de forma alinhada.  

 
A provisão eficiente e eficaz de tais bens e serviços, por sua vez, requer o 

fortalecimento das instituições públicas por ela responsáveis, por meio da 
participação e do controle social, da transparência e da qualidade na gestão. 
 

Os resultados pretendidos requerem também uma economia que cresce 
impulsionada por investimentos públicos e privados, especialmente em 
infraestrutura, e pela ampliação de sua produtividade e competitividade em um 
ambiente em que se mantêm os fundamentos macroeconômicos sólidos bem como 
sua sustentabilidade. 
 

A construção dos alicerces para continuarmos avançando na direção 
apontada pela Visão de Futuro e contextualizada pelos Eixos Estratégicos requer 
intervenções estruturantes. 
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 A seguir são apresentadas as principais linhas de atuação do governo 
municipal em cada Eixo para o período de vigência do Plano Plurianual. 
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EIXO ESTRATÉGICO I 

INCLUSÃO SOCIAL E AFIRMAÇÃO DE DIREITOS 

Embora a Constituição Brasileira de 1988 garanta que todos são iguais 

perante a lei sem distinção de qualquer natureza, a discriminação, o preconceito e 

a extrema desigualdade social persistem no país. 

Para enfrentar este quadro, as políticas de combate à pobreza e de inclusão 

social têm sido priorizadas. Trata-se de garantir a satisfação de necessidades 

básicas, qualidade de vida e desenvolvimento humano para os indivíduos e grupos 

sociais que se encontram em desvantagem de oportunidades e direitos. Trata-se de 

assegurar o acesso universal a serviços públicos de qualidade, mas de entender 

também que as políticas sociais precisam ser orientadas segundo o princípio do 

tratamento equitativo e que a equidade, por seu turno, depende muitas vezes de 

ações afirmativas.  

A universalidade só será um fato na medida em que o poder público fizer 

mais para quem mais precisa. 

O Eixo I do PPA 2018-2021, Inclusão social e Afirmação de Direitos, 

relaciona os enfoques estratégicos, programas e compromissos que buscam incluir 

socialmente a população menos favorecida, reduzir as desigualdades, combater 

todas as formas de preconceito e respeitar as diferenças e diversidades de 

condições e opções que existem na sociedade de Serrinha.  

O Eixo é formado pelos seguintes temas: Desenvolvimento Social e 

Cidadania, Saúde, Educação, Defesa Civil e Segurança Pública, Esporte e Lazer. 
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EIXO ESTRATÉGICO II 

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

O objetivo deste Eixo será, em síntese, assegurar a geração de riquezas com 

maior equidade social, garantindo todas as condições básicas para o acesso a uma 

existência digna, gerando oportunidade de crescimento num contexto de 

desenvolvimento ambientalmente sustentável. 

As ações visarão dar o suporte necessário ao desenvolvimento do 

agronegócio, da agricultura familiar e outras cadeias, disponibilizando 

infraestrutura e logística para o escoamento da produção, prestando assistência 

técnica, consolidando a expansão de mercados e estimulando a produção saudável 

e de qualidade. 

Todas as políticas públicas de fomento e regulação, necessárias à criação de 

um ambiente favorável à multiplicação de investimentos, deverão pressupor, 

necessariamente, a expansão das redes de educação, transferência tecnológica, 

pesquisa e inovação, com o fortalecimento do Sistema Municipal em parceria com 

o Sistema Federal e Estadual, visando subsidiar a Tecnologia e Inovação para 

tornar factível os planos de desenvolvimento sustentável no Município e a 

integração das políticas de meio ambiente, com a defesa da biodiversidade e dos 

recursos hídricos e a implantação do Zoneamento Econômico Ecológico, 

ferramenta indispensável para assegurar as condições para o desenvolvimento 

com sustentabilidade e equilíbrio ambiental. 

No que tange ao capital físico, três grandes áreas se apresentam como 

candidatas naturais para recepcionar os investimentos públicos e privados no 

período de vigência do PPA 2018-2021: a aceleração dos investimentos em 

infraestrutura; as atividades intensivas em recursos naturais e as voltadas aos 

mercados interno e externo. 

O caminho imediato para a retomada do crescimento e dos ganhos de 

produtividade são os investimentos em infraestrutura. O que caracteriza os 

investimentos em infraestrutura é o grande volume de recursos envolvidos para 

sua concretização, bem como o longo prazo de maturação dos empreendimentos. 

Tais requisitos implicam em uma capacidade de planejamento e articulação com a 

iniciativa privada, de maneira que se possa dar um caráter permanente para a o 

atendimento da demanda e de sua expansão a custos competitivos. Os 

investimentos em infraestrutura, portanto, não apenas aumentam os fluxos 

internos ou externos com base estática das vantagens comparativas de cada região, 

mas também agem em favor da integração, da formação de um mercado interno e 
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da intensificação de um fluxo de comércio estratégico, que impulsiona a eficiência 

e a redução de custos na utilização dos recursos disponíveis, favorecendo, 

portanto, a industrialização e a coesão territorial de um país, por meio da redução 

das disparidades regionais. 

 

Integram este Eixo os seguintes Temas: Infraestrutura, Indústria, 

Comércio, Serviços, Turismo, Agricultura, Pesca, Economia Solidária, Cultura e 

Meio Ambiente. 
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EIXO ESTRATÉGICO III 

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA COM PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL 

Este Eixo tem por objetivo a realização dos instrumentos de planejamento 

governamental, visando à efetividade das políticas públicas, gerando 

desenvolvimento sustentável e aumento da confiança e da participação social, 

objetivando melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal e financeira, 

bem como o controle do gasto público para prover melhores serviços à população.  

Uma visão de desenvolvimento que ultrapassa a noção exclusiva de 

crescimento econômico, reforçando principalmente seus pilares sociais, demanda 

o fortalecimento e uma postura ativa do Estado democrático.  

 

É importante que o Munícipio  se fortaleça em sua capacidade operacional 

e se torne mais qualificado a desempenhar as funções de planejamento e gestão, 

exercendo o protagonismo na articulação, negociação e coordenação de políticas, 

inclusive sob o ponto de vista federativo, fortalecendo os canais de participação 

social e ações de comunicação. 

 

O efetivo funcionamento do Munícipio somente encontra materialidade a 

partir da qualificação da gestão pública. Não é possível ao poder público oferecer 

serviços de qualidade para a sociedade sem que a administração pública esteja 

dotada de estruturas e processos adequados ao cumprimento das suas funções e 

ao atendimento da população.  

 

A última década esteve marcada por um conjunto de ações voltadas para a 

recuperação da capacidade de implementação dos órgãos públicos, com foco na 

melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão, como parte de uma 

estratégia que resgata o papel dos Entes Federados na promoção do 

desenvolvimento e da inclusão social. 

 

A estratégia do PPA 2018-2021 presume a intensificação dos avanços na 

gestão pública, seja pelo investimento na simplificação de processos e normas para 

facilitar o atendimento e o acesso ao cidadão, seja pela modernização de sistemas e 

recursos para melhorar o funcionamento da administração e a eficácia da atuação 

do governo. 

 

 Para este fim, destacam-se instrumentos como as medidas adotadas pela 

gestão, introduzindo estruturas qualificadas de monitoramento das ações com foco 
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na identificação prévia de gargalos à implementação dos empreendimentos, e a 

Central de Compras e Contratações, para aquisições centralizadas voltadas às 

políticas finalísticas, ampliando a eficiência nas compras públicas. 

 

As especificidades do Estado brasileiro também exigem esforços para fazer 

com que as políticas públicas, de responsabilidades muitas vezes compartilhadas, 

alcancem os cidadãos onde são mais necessárias. Assim, a qualidade da atividade 

estatal está relacionada a políticas públicas cada vez mais abertas a novos atores e 

mais transparente nos atos e nos processos decisórios. 

 

Neste sentido, o fortalecimento dos instrumentos democráticos e 

participativos de conhecimento e acesso às políticas públicas pelos cidadãos, desde 

o planejamento até a avaliação, torna-se central.  

 

Ao se pactuar democraticamente os instrumentos de planejamento do país, 

fortalecem-se as estruturas do Estado gerando um espaço de diálogo permanente 

ao longo do ciclo de implementação e avaliação das políticas públicas. 

 

Integram este Eixo os seguintes Temas: Modernização do Planejamento e 

Gestão Estratégica, Gestão Fiscal e Modernização da Administração Municipal. 

As principais diretrizes deste Eixo relacionam-se à melhoria do 

desempenho da administração tributária e a arrecadação dos tributos municipais, 

por meio do aperfeiçoamento dos instrumentos e métodos de apoio à gestão fiscal.  

Outras diretrizes importantes dizem respeito ao aumento do controle do 

gasto público e melhoria do desempenho da administração financeira, assim como 

a promoção de medidas normativas e administrativas objetivando a redução do 

impacto negativo do déficit previdenciário na capacidade de investimentos do 

Município. 

A proposta qualitativa do Eixo e seus programas  tem em seu cunho central 

também o fortalecimento da gestão estratégica de pessoas através da 

profissionalização do servidor público, promovendo ações de reconhecimento, 

capacitação e desenvolvimento de talentos, com foco no mérito para ascensão 

social e permeia grande parte dos atributos. 
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EIXO ESTRATÉGICO IV 

AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS 

Um dos postulados fundamentais da democracia, em harmonia com a 

soberania popular e regras claras, estabelecendo limites aos poderes do governo, 

bem assim o resguardo e a promoção dos direitos fundamentais, é o dever de 

prestar contas que se incumbe aos governantes, responsabilizando-os pelos atos 

ou omissão no exercício do poder. 

Consectário do regime democrático do governo é o controle da 

administração pública pelo Poder Legislativo, que, na democracia representativa, 

se coloca como fonte real do poder, uma vez que os seus membros são eleitos como 

representantes do povo e em nome deles exercem seu múnus, enquanto a 

Controladoria Interna tem como função também fomentar controle das contas 

públicas por meio de diversos instrumentos legais. 

Embora os Controles Externo e Interno estejam em Poderes distintos, seus 

objetivos convergem, visto que ambos tem como função basilar o controle  da 

aplicabilidade dos recursos e o cumprimento dos mandamentos legais. 

Assentada neste postulado, a Constituição, na organização dos Poderes, 

estabelece um conjunto de regras e mecanismos de controles institucionais, por 

meio dos quais se busca tornar efetivo o dever de prestar contas ou a 

responsabilização política dos governantes.  
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DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 

Proposto um conjunto de Diretrizes que norteiam as principais agendas 
para os próximos quatro anos, nos quais o PPA 2018-2021 propõe sustentar o 
processo de desenvolvimento inclusivo no Município  por meio da retomada do 
crescimento econômico e da distribuição dos ganhos de produtividade na 
sociedade.  

 
O vínculo entre as Diretrizes e os Eixos Estratégicos não é rígido, podendo 

uma mesma Diretriz Estratégica colaborar para mais de um Eixo Estratégico. 
 

AS DIRETRIZES SÃO: 

 Combate à pobreza e redução das desigualdades, promovendo o acesso 
equitativo aos serviços públicos e ampliando as oportunidades econômicas 
no campo e na cidade; 
 

 Promoção da qualidade e ampliação do acesso à educação com equidade, 
articulando os diferentes níveis, modalidades e sistemas, garantindo 
condições de permanência e aprendizado valorizando a diversidade; 
 

 Promoção do emprego e do trabalho, com garantia de direitos trabalhistas, 
qualificação profissional e o fortalecimento do sistema público de emprego; 
 

 Garantia de acesso aos serviços de atenção básica e especializada em saúde, 
com foco na integralidade e qualidade do atendimento e no fortalecimento 
do Sistema Único de Saúde – SUS; 
 

 Garantia de acesso com qualidade aos serviços de assistência social, por 
meio da consolidação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; 
 

 Garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável, com 
promoção  da segurança alimentar e nutricional; 
 

 Fortalecimento da cidadania e dos direitos fundamentais, promovendo a 
participação social, o acesso à justiça, os direitos da pessoa idosa, dos 
jovens, da pessoa com deficiência, o respeito à população LGBT e o 
enfrentamento a todas as formas de violência; 
 

 Promoção da igualdade de gênero e étnico-racial e superação do racismo, 
respeitando a diversidade das relações humanas; 
 

 Promoção do desenvolvimento rural sustentável, visando a ampliação da 
produção e da produtividade agropecuária, com geração de emprego, renda, 
divisas e o acesso da população rural aos bens e serviços públicos; 
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 Fortalecimento da governança fundiária e promoção da reforma agrária e 
da proteção dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais e 
quilombolas; 
 

 Promoção do direito à comunicação e à inclusão digital, ampliando o acesso 
à Internet banda larga e expandindo a oferta de serviços e conteúdos de 
telecomunicações; 
 

 Fortalecimento da segurança pública e redução de homicídios, com 
integração de políticas públicas entre os entes federados; 
 

 Promoção do desenvolvimento urbano integrado e sustentável, ampliando e 
melhorando as condições de moradia, saneamento, acessibilidade, 
mobilidade urbana e trânsito, com qualidade ambiental; 
 

 Promoção da segurança hídrica, com investimentos em infraestrutura e 
aprimoramento da gestão compartilhada e da conservação da água; 
 

 Promoção da conservação, da recuperação e do uso sustentável dos 
recursos naturais; 
 

 Ampliação das capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a 
desastres e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas; 
 

 Redução das desigualdades regionais e intrarregionais e promoção do 
desenvolvimento territorial sustentável, respeitando as identidades e a 
diversidade cultural; 
 

 Promoção do desenvolvimento cultural e artístico e acesso à cultura, com 
valorização da diversidade e fortalecimento da economia da cultura; 
 

 Promoção da democratização do acesso ao esporte, da formação esportiva e 
da preparação de atletas, com foco na elevação da qualidade de vida da 
população; 
 

 Promoção da ciência, da tecnologia e da inovação e estímulo ao 
desenvolvimento produtivo, com ampliação da produtividade, da 
competitividade e da sustentabilidade da economia; 
 

 Promoção do desenvolvimento econômico, melhoria do ambiente de 
negócios e da concorrência, com justiça fiscal e equilíbrio das contas 
públicas; 
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 Fortalecimento das micro e pequenas empresas, dos microempreendedores 
individuais, promoção do trabalho associado, da cooperação, da autogestão 
e dos empreendimentos solidários; 

 
 Fortalecimento da capacidade de gestão, com foco no aumento da qualidade 

dos serviços prestados ao cidadão, na qualidade do gasto, na transparência, 
na comunicação e participação social, bem como da prevenção e do combate 
à corrupção. 
 
As Diretrizes Estratégicas expressam o resultado de um processo amplo de 

discussão entre os diversos órgãos do governo e também com outras instâncias e 
esferas do poder público, além das contribuições da sociedade civil organizada. 
 

As Diretrizes Estratégicas orientam a concepção e a implementação da 
Dimensão Tática do Plano, representada por 09 Programas Temáticos do PPA 
2018-2021. 
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DIMENSÃO TÁTICA 

Define caminhos exequíveis para as transformações da realidade que estão 

anunciadas nas Diretrizes Estratégicas, considerando as variáveis inerentes à 

política pública e reforçando a apropriação, pelo PPA, das principais agendas de 

governo e dos planos setoriais. É expressa nos Programas Temáticos e nos 

Programas de Gestão, Manutenção e Serviços aos Munícipes. 

 

ANEXO I - DA DIMENSÃO TÁTICA 

PODER Executivo 

EIXO ESTRATÉGICO - I Inclusão Social e Afirmação de Direitos  

ÁREA TEMÁTICA Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

PROGRAMA Nº 01  Ação no BE A BÁ 

 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte e Lazer 

 

OBJETIVO DO PROGRAMA:  
 

Ofertar educação de qualidade através de ações previamente planejadas, transversando 
com as politicas de fomento ao resgate cultural e a qualidade de vida 
 

RECURSO DO PROGRAMA   R$ 306.863.257,00 
 

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Atingir as metas do PME até os quatro anos e encaminhar as que possuem duração ate 
2026 
 

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Manter as prestações de contas em dia. 
 

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Reestruturar, melhorar e adequar a qualidade do ensino visando à equidade na Rede 
Municipal de Ensino, independente das condições social, econômica, étnico-racial e 
cultural da população. 
 

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com necessidades 
educacionais especiais. 
 
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Criar, Incentivar nas Escolas Municipais na Sede e Zona Rural a pratica de esportes: 
Futebol, Judô, Capoeira, Caratê, Atletismo, Futsal, Vôlei, Basquete, Handebol, Natação, 
Atletismo. 
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COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Fomentar a qualidade da Educação Básica pautadas nos princípios de emancipação social, 
solidariedade e protagonismo humano de modo a atingir a autonomia e construção do 
pensamento de forma a contribuir para a consequente melhoria dos índices avaliativos 
institucionais, local e nacional, das escolas públicas do município. 
 

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Estimular a elevação gradual do número de matrículas na pós-graduação stricto sensu , de 
modo a está inserido nas metas nacionais. 

 
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Assegurar condições, no prazo de 02 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática 
da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à 
comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da 
União para tanto. 
 
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de 
modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste 
plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% 
(vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não 
negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 
 

META 1- Reforma de creches e escolas. 
 

 
Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Município % 
 

 
META 2-  Renovação da frota do transporte escolar. 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

40 Município % 
 
 

META 3- Ofertar merenda de qualidade. 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Município % 
 

 

META 4- Ofertar transporte escolar de qualidade. 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Unidades Escolares % 
 

 

META 5- Construir creches e escolas. 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

2 Município  Unidade 
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META 6- Adaptar as escolas, de forma que atendam aos padrões de 
acessibilidade. 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Município  % 
 
 

 
META 7 -  Humanizar a educação através da capacitação dos 

funcionários e da assistência ao aluno e a família. 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

80 
Funcionários das Unidades 
Escolares, Alunos e a suas 

Famílias 
% 

 

 

META 8- Ampliar os recursos financeiros para a educação. 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

2 Município % 
 

 

META 9- Mobilizar e efetivar uma política de educação de jovens e 
adultos que eleve a taxa de alfabetização 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Município % 
 

 

META 10- Informatizar toda secretaria estendendo as escolas 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 
Secretaria de Educação e 

Unidades Escolares 
% 

 
 
META 11- Concurso e reordenamento da rede 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Município % 
 

META 12- Aumento do número de crianças nas escolas 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

10 Crianças do Município % 
 

META 13- Utilização eficaz de todos os programas (PAR, PACTO, SIMEC, 
PDDE, etc.) 

 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Secretaria de Educação % 
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META 14- Elaboração e execução de projetos próprios 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Secretaria de Educação % 
 

META 15- Equipar as escolas com bibliotecas e quadras poliesportivas 
cobertas nas áreas disponíveis 

 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 
Escolas com áreas 

disponíveis 
% 

 

META 16- Implantar a educação integral através do, contra turno ou via 
expansão da carga horária dos alunos, com uma forte 
articulação com as áreas do esporte, ciência e cultura 

 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

50 Município % 
 

META 17- Garantir a qualidade da merenda escolar nas escolas, com 
alimentação balanceada e mais saudável. 

 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Município % 
 

META 18- Aumentar a participação de crianças e adolescentes na 
prática esportiva 

 
Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

40 Município % 
 

 

META 19- Promover oficinas de materiais esportivos 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

12 Município % 
 

 

META 20- Construção do Centro de Cultura 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
 

 

META 21- Tombamento dos Prédios Históricos 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Município % 
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META 22- Implantação de Unidade de Cultura Itinerante 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade  
 

 

META 23- Criação do Museu Municipal 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
 

 

META 24- Reforma do Centro de Artes 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
 

 

META 25- Definição do fundo fixo da cultura 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
 

 

META 26- Universalizar, até 2021, a educação infantil na pré-escola 
para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e 
ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a 
atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças 
de até 3 (três) anos até o final da vigência deste plano 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

50 Crianças de até 3 anos % 
 

 

META 27- Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para 
toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir 
que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos 
concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano 
de vigência deste plano 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

95 Alunos % 
 

 

META 28- Universalizar o atendimento escolar para toda a população 
de quinze a dezessete anos e elevar até 2021, a taxa líquida 
de matrículas no Ensino Médio para oitenta e cinco por cento, 
nesta faixa etária. 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

85 
População de 15 a 17 

anos % 
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META 29- Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3ª 
(terceiro) ano do ensino fundamental. 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Todas as Crianças % 
 

 

META 30- Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, 
pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) 
da educação básica, nos primeiros cinco anos de vigência deste 
plano. 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

50 Escolas Públicas % 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

25 
Alunos da atenção 

básica % 
 

 

META 31- Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) 
anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco 
décimos por cento), reduzir o analfabetismo absoluto e a taxa 
de analfabetismo funcional em 50% (cinquenta por cento). 

 
Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

93,5 
População do 

Município % 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

50 
População do 

Município % 
 

 

META 32- Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das 
matrículas de educação de jovens e adultos, no Ensino 
Fundamental, na forma integrada à educação profissional. 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

25 Município % 
 

 

META 33- Instituir e manter em regime de colaboração entre a União e o 
Estado, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste Plano, a 
política municipal de formação dos profissionais da educação 
em atendimento ao disposto no nos art. 61 e 62 da Lei no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 
professores e as professoras da educação básica possuam 
formação específica de nível superior, obtida em curso de 
licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 
Professores da 

Educação Básica % 
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INICIATIVA 

 

1- Busca pela Autonomia 
 

2- Intensificar as ações que visam melhorar as relações interpessoais 
 

3- Intensificar a fiscalização quanto a qualidade da merenda ofertada 

 

4- Orientação nutricional ao quadro de merendeiras na intenção do melhor preparo  da 
merenda ofertada 

 

5- Realizar revisão preventiva e corretiva periódica da frota escolar 

 

6- Assegurar ampla participação dos portadores de necessidades especiais e garantir 
equipamentos adequados 
 

7- Buscar a liberação de recursos financeiros para a construção de creches e escolas 

 

8- Implementar rotina de inspeção nas escolas para levantar a real necessidade de 
adaptação e acessibilidade 
 

9- Busca ativa aos alunos com evasão escolar 
 

10- Atuar de forma desconcentrada 
 

11- Trabalhar de forma planejada (obedecendo as fases da despesa) 
 

12- Melhorar a comunicação interna e externa 
 

13- Valorização dos servidores 

 

14- Concurso e reordenamento 

 

15- Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada 
para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros 
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16- Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com a sociedade 
civil e fortalecendo o conselho municipal de educação e dos conselhos escolares 

 

17- Construir e aprovar o Plano Municipal de Educação de forma democrática 

 

18- Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão dos Planos de Cargos e 
Salários 

 

19- Fortalecimento da semana de cultura 

 

20- Editais Municipais a grupos culturais 

 

20- Editais Municipais a grupos culturais 

 

INDICADORES 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

REFERÊNCIA ÍNDICE 
ESPERADO 

PPA DATA  ÍNDICE 

1- Melhor índice do IDEB 5º ano UND 2015 3.7 4.5 

2- Melhor índice do IDEB 9º ano UND 2015 3.1 4.6 

3- Taxa de Analfabetismo das Pessoas com 15 
anos ou mais 

% 2010 14,98 10 

 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Implementar normas e procedimentos através de ação conjunta. 
Controladoria Geral do 

Município 

 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
 

Aumentar os níveis de atividades físicas da população em geral, 
inclusive idosos, ampliando a oferta de espaços e instalações 
para atividades físicas na cidade, empresas e clubes. 
 

Reforma de parques, praças e áreas de lazer com acessibilidade 
principalmente para pessoas com deficiência, albinas e idosas. 

Secretaria Municipal de 
Infraestrutura 
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ANEXO I - DA DIMENSÃO TÁTICA 

PODER Executivo 

EIXO ESTRATÉGICO - I Inclusão Social e Afirmação de Direitos  

ÁREA TEMÁTICA Saúde  

PROGRAMA Nº 02 Saúde em Ação 

 
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Saúde 

 
OBJETIVO DO PROGRAMA:  

 
Aumentar a qualidade dos serviços de saúde 

 
RECURSO DO PROGRAMA  R$ 116.523.220,00                                                                                

 
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Realização de procedimentos de alta complexidade no município. 

 
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Garantir a humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando uma 
postura de atenção e cuidado que responda à expectativa da população, prezando pelo 
acolhimento digno aos pacientes e familiares. 
  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Reestruturar, garantir e melhorar 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 e da atenção especializada, reestruturar os 
PSFs já existentes, fortalecer o atendimento médico e odontológico na área urbana e rural. 
 
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Garantir a atenção integral à saúde da pessoa portadora de deficiência física, especial, a 
pessoa idosa, dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo. 

 
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Garantir a assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

 

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Gerenciar a qualidade da atenção à saúde tendo como proposta básica a avaliação de 
desempenho de serviços e prestadores de serviços de saúde. 
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COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Promover o atendimento aos portadores de anemia falciforme utilizando-se o regime 
profilático e preventivo. 

 
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Garantir o combate às desigualdades entre homens e mulheres como condição do 
desenvolvimento do município 

 
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Garantir a participação, o atendimento, o respeito e o direito pleno a todas as mulheres, 
crianças e idosos de Serrinha, observando as diferenças étnico-raciais, geracional, ou de 
qualquer outra. 

 
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Desenvolver políticas de valorização da mulher e idosos em toda sua diversidade e 
contribuir para o avanço da inclusão das mulheres e idosos em todos os espaços 
 

META 1- Ampliar a cobertura de PSF 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

2 Tanque Grande e Município Unidade 
 

 

META 2- Garantir a humanização do atendimento na rede de saúde 
pública, assegurando uma postura de atenção e cuidado que 
responda à expectativa da população, prezando pelo 
acolhimento digno aos pacientes e familiares; 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Município  % 
 
 
META 3- Informatização das unidades 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Unidades de Saúde  % 
 

 

META 4- Ampliar o atendimento odontológico nas Unidades 
Básicas de Saúde 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

30 Unidades de Saúde % 
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META 5- Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por 
meio das ações de promoção e vigilância em saúde 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

20 Município  % 
 

 

META 6- Ampliação da equipe NASF II (zona rural e mutirão) 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

20 Município  % 
 
 
META 7 -  Aquisição de ambulâncias de suporte básico 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

2 Unidades de Saúde Unidade 
 

 

META 8- Ampliar as ações voltadas a grupos específicos: LGBT, 
quilombolas, portadores de anemias, falciformes, saúde 
dos negros, idosos, asilados, presidiários, etc... 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

40 Município % 
 

 

META 9- Implantação do CAPS 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
 
 
META 10- Aumentar o elenco de medicação adquiridas com recurso 

próprio 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

40 Unidade de Saúde % 
 

 

META 11- Ampliar o CAPS II para CAPS III (saúde Psiquiátrica) 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Município  % 
 

META 12- Implantar o CER- Centro Especializado de Reabilitação 

 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Secretaria da Saúde Unidade  
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META 13- Implantar a maternidade no âmbito do município, 
fortalecendo a rede cegonha 

 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município  Unidade 
 

META 14- Ampliar o escopo das especialidades atendidas no CTA 

 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

30 CTA % 
 

META 15- Equipar as unidades de Cajueiro e Alto de Fora através de 
convênios 

 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

2 Cajueiro e Alto de Fora Unidade 
 

META 16- Ampliar ações do PSE (verminoses, planejamento 
familiar, IST, etc...) 

 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

30 Município % 
 

META 17- Criar o Comitê Municipal de Prevenção ao Uso de Drogas, 
Reinserção Social e Atenção ao Usuário 

 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
 

META 18- Garantia de imunização nas unidades de saúde 

 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Município  % 
 

META 19- Aumentar ações no município, dos exames e 
procedimentos pactuada na PPI 

 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

10 Município % 
 

  



 Estado da Bahia  
 Prefeitura Municipal de Serrinha  

 

Plano Plurianual Municipal 

               2018 -2021 Página 43 
 

META 20- Criar um sistema de cotas para consulta e exames para 
pessoas com deficiência e negras, ofertando ainda formação 
para atendente e funcionários da saúde na hora do 
atendimento a pessoas com deficiência. Principalmente no 
atendimento a pessoas negras ou violentadas 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Mulheres Negras/Violentadas Unidade 
 

 

META 21- Criar cota para atendimento à mulher do campo dentro de 
um programa de saúde integral da mulher 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

50 Município % 
 

 

META 22- Implantação da Policlínica Regional 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade  
 

 

META 23- Garantir educação permanente para os trabalhadores de 
saúde 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Trabalhadores da Saúde % 
 

 

META 24- Implantar o programa saúde do trabalhador 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade  
 

 

META 25- Ampliar a cobertura para detecção do câncer do colo do 
útero, mama e próstata 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

30 Município % 
 

 

META 26- Ampliar e fortalecer a atenção básica como principal porta 
de entrada para o sistema único de saúde (sede e área rural), 
garantindo a infraestrutura e logística necessárias para 
eficácia e efetividade nas intervenções 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

30 Município % 
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META 27- Garantir o fortalecimento da rede de urgência e emergência 
com a implantação do serviço de atendimento móvel de 
urgência - SAMU 192 e da UPA; 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

30 Município % 
 

 

META 28- Implantação do SISREG III nas unidades de saúde da rede 
própria, conveniada e municípios pactuados 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Unidades de Saúde Unidade 
 

 

META 29- Implantação dos leitos psiquiátricos no Hospital Municipal 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

7 Hospital Municipal Unidade 
 

 

INICIATIVA 
 

1-Realizar o projeto de ampliação do NASF II, CAPS e PSF 
 

2-Realizar mapeamento de área descobertas para possível realização de concursos 
 

3-Reunião com CMS, CIR E CIB 
 

4-Reunir com financeiro para organizar o orçamento (para aquisição de bens 
permanentes) 
 

5- Intensificar as ações da Vigilância Sanitária, estabelecendo diálogos educativos com a 
população, priorizando as medidas educativas 
 

6- Implantação da saúde da população negra 
 

7- Inaugurar a UPA após recebimento da 3º parcela e liberação de alvarás de 
funcionamento e sanitário 
 

8- Ampliação de ACS para áreas descobertas a critério do remapeamento 
 

9- Reunião de secretaria para construir ações comuns 
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10- Fortalecer a rede de saúde mental, com atendimento domiciliar nos casos mais graves, 
ofertar capacitação adequada e dar ênfase no enfrentamento da dependência de crack e 
outras drogas 
 

11- Implementar ações nutricionais voltadas para avaliação alimentícia 

 

12- Fortalecer as políticas públicas direcionadas a violência contra a mulher 

 

13- Implementar práticas interativas para todas as unidade de saúde 

 

14- Garantir a realização do parto de mulheres com HIV no município 

 

15- Assegurar a assistência integral a gestante (incluído as soropositivas) em todas as 
etapas do processo, buscando confinamentos nas três esferas para a implantação da 
maternidade em âmbito municipal. 
 

INDICADORES 
UNIDADE DE 

MEDIDA 

REFERÊNCIA ÍNDICE 
ESPERADO 

PPA DATA  ÍNDICE 

Taxa de Mortalidade Infantil em menores 
de 1 ano de idade 

Por mil 2012 12,80 9,50 

Taxa de incidência de Dengue Por 100 mil hab 2011 345,37 224,00 

Taxa de incidência de AIDS Por 100 mil hab 2012 10,36 7,50 

 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Traçar parcerias intermunicipais para financiamento da UPA 
(consórcios) 

Outros Municípios 

 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Fomentar parcerias com o governo estadual e federal para 
convênios 

Governo Estadual e 
Federal 

 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Implementar norma/rotinas 

Controle Interno 
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COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Reunião de secretaria para construir ações comuns Demais Secretarias 

 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Dialogar junto a Secretaria de Agricultura na ação de produtos  Secretaria Municipal 

de Agricultura 

 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da 

criança com ênfase nas áreas e populações de maior 

vulnerabilidade 

 Secretaria de 

Desenvolvimento 

Social 

 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Integrar a atividade física com ações de saúde da família e em 
grupos específicos (idosos, diabéticos, portadores de 
necessidades especiais e outros) e estimular o 
empreendedorismo nas áreas de atividade física, saúde e esporte 

Secretaria de Cultura, 
Esporte e Lazer 

 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Implementar norma/rotinas Controle Interno 

 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Promover para os idosos uma vida de qualidade e de 

acessibilidade 

Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento 

Social 
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ANEXO I - DA DIMENSÃO TÁTICA 

PODER Executivo 

EIXO ESTRATÉGICO - I Inclusão Social e Afirmação de Direitos  

ÁREA TEMÁTICA Assistência Social 

PROGRAMA Nº 03 Social em Movimento 

 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

 

OBJETIVO DO PROGRAMA:  

 

Potencialização da rede Socioassistencial 

 

RECURSO DO PROGRAMA  R$ 11.908.650,00 

 

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco, 
vulnerabilidade e pobreza articulando as competências municipais, estaduais e federais 
cujo foco seja a erradicação da pobreza 

 

META 1- Capacitação de trabalhadores do SUAS, através de ações do 
Acessuas. 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Funcionários do SUAS % 
 

 
META 2-  Estruturação da rede de serviços socioassistenciais 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

80 Município % 
 

META 3- Capacitar os atores da política pública de assistência social, a 
fim de se assegurar a melhoria da gestão, considerando-se 
todas as instâncias do sistema descentralizado e 
participativo, bem como as realidades regionais e locais 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

80 Município % 
 

META 4- Atender referências no âmbito do PAIF, as famílias 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

15.000 Famílias do Município Unidade/ano 
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META 5- Ofertar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 
a 1.307 usuários na faixa etária compreendida entre 0 e 17 
anos , ou maiores de 60 anos. 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1.307 Munícipe entre 0 e 17 anos ou maiores de 60 anos Unidade 
 

 

META 6- Referenciar no PAEFI 50 famílias por ano. 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

50 Famílias do Município Unidade/ano 
 

 

META 7 -  Acompanhar um grupo de adolescentes, em cumprimento de 
medidas socioeducativas. 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

20 Adolescentes do Município  Unidade/ano 
 

 

META 8- Ofertar serviço de acolhimento de crianças e adolescentes em 
situação de Casa Lar 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

10 Crianças e adolescentes do Município  Unidade 
 

 

META 9- Ampliar o fator de operação do PBF e IGD 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

0,90 Município  % 
 

META 10- Construção e estruturação do CRAS 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
 

 

META 11- Construção e estruturação do CREAS 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
 

 

META 12- Criação do fundo municipal do direito e defesa da mulher 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Mulheres do Município Unidade 
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META 13- Construção do centro de referencia e atendimento a 
mulher - CRAM 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
 

 

META 14- Criação do fundo municipal dos direitos humanos e 
cidadania 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
 

 

META 15- Implantação e manutenção do centro municipal de 
referencia e atendimento no combate ao racismo e 
intolerância religiosa  

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
 

 

META 16- Criação e manutenção do fundo municipal da promoção 
de políticas de igualdade racial 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade  
 

 

META 17- Executar o AEPETI. 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
 
 
META 18- Contemplar o atendimento às politicas transversais (mulher, 

povo de terreiro, raça, comunidades tradicionais) por meio 
de programas e serviços preconizados. 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Município % 
 
 
META 19- Implantar o Programa Criança Feliz 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
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META 20- Ofertar o SCFV ao público prioritário, atingindo 455 
indivíduos 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

455 Público Prioritário % 
 
 
META 21- Ampliar o SCFV no município 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

40 Município % 
 

 

INICIATIVA 
 

1-Implementar o sistema de monitoramento e vigilância Socioassistencial 
 

2-Seguir o fluxo operacional organizacional 

 

3-Investir em reuniões de alinhamento objetivando a qualidade dos serviços 

 

4-Implementar o acompanhamento físico às unidades e serviços 

 

5-Intensificar o diálogo entre as diversas políticas com objetivo de ampliar a rede de 
interlocução 

 

6- Estruturação do organograma do SEMAS 

 

7- Executar ações estratégicas para a prevenção do trabalho infantil 
 

INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

REFERÊNCIA ÍNDICE 
ESPERADO 

PPA DATA  ÍNDICE 

Bolsa Família: Famílias Beneficiárias Unidade 2013 9.887 11.370 

CAD Único - Famílias cadastradas Unidade 2013 17.148 19.720 

 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Implementar o programa BPC na escola, objetivando a localização 
dos usuários e preenchimento de 240 questionários 

Secretaria Municipal 
de Educação 
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COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Contemplar o atendimento às políticas (mulheres, comunidades 
tradicionais) por meios de programas e serviços preconizados 
pelo SUAS. 

Secretaria de Saúde 

 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Estabelecer articulação com a rede não governamental de 
assistência social e com as outras políticas sociais da prefeitura, 
em especial as de saúde, educação, trabalho e segurança pública, 
para responder com efetividade à diversidade das necessidades. 

Demais Secretarias 
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ANEXO I - DA DIMENSÃO TÁTICA 

PODER Executivo 

EIXO ESTRATÉGICO - II Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico com 
Sustentabilidade Ambiental  

ÁREA TEMÁTICA Infraestrutura 

PROGRAMA Nº 04 Caminhando com o Progresso 

 
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA 

 

OBJETIVO DO PROGRAMA:  

 
Garantir bom funcionamento da máquina pública e o bem estar da população 

 

RECURSO DO PROGRAMA  R$ 40.533.494,60 

 

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Criar a estrutura de Gestão Integrada de Segurança Pública Municipal (GGI-M), trazendo-o 
ao nível do Gabinete do Prefeito Municipal e incorporando em sua prática a 
gestão/monitoramento dos planos de segurança local e setorial através do uso de plano de 
metas e de indicadores de avaliação integrada de segurança pública municipal com 
representantes da sociedade nas discussões com os outros poderes e esferas 
governamentais 
 

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Desenvolver e gerir o planejamento urbano de forma integrada, descentralizada, 
compartilhada e participativa por meio de diálogo efetivo com a população 
 

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Planejar o território, definindo áreas prioritárias para expansão urbana, uso e ocupação do 
solo, incluindo ações que concorram para a ocupação dos espaços ociosos 
 

META 1- Garantir o escoamento da produção 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Município % 
 

 

META 2- Ampliação da iluminação publica na zona rural e urbana 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

60 Município % 
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META 3- Ampliação da rede de esgoto 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

40 Município % 
 
 
META 4- Limpeza de açudes e aguadas 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

80 Município % 
 
 
META 5- Pavimentação asfáltica 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

50 Município % 
 
 
META 6- Manutenção dos prédios públicos 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

3 Município Unidade 
 
 
META 7- Reforma das praças e logradouros 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

60 Município % 
 
 
META 8- Ofertar cursos de capacitação dos servidores 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

12 Município % 
 
 
META 9- Criar o sistema municipal de vídeo monitoramento com a 

participação da sociedade  
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
 
 
META 10- Implantação do sistema de saneamento básico 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade  
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META 11- Construção da estação de tratamento esgoto 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
 
 
META 12- Construção de rede de capacitação e reutilização das águas 

pluviais 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
 
 
META 13- Construção de novas praças 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

15 Município Unidade 
 
 
INICIATIVA 

 

1-Manutenção da frota de maquinas e equipamentos 
 

2-Manutenção das estradas vicinais e vias publicas 

 

3-Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social, a fim de 
assegurar a melhoria da gestão, considerando-se todas as instâncias do sistema 
descentralizado e participativo, bem como as realidades regionais e locais  

 

4-Integrar e modernizar as ações municipais de segurança pública de forma transparente, 
participativa, visando garantir qualidade de vida 

 

5- Realizar pesquisa de vitimização objetivando estabelecer o diagnóstico do quadro da 
violência/criminalidade, bem como, do nível de serviço prestado pela segurança pública 

 

INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

REFERÊNCIA ÍNDICE 
ESPERADO 

PPA DATA  ÍNDICE 

1- Praças construídas  Unidade 2017 - 15 

2- Vias pavimentadas M2 2017 - 80.000 

3- Aguadas construídas  Unidade 2017 - 15 
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COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Reduzir a proliferação de doenças 
Secretaria Municipal de 

Saúde 
 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Aperfeiçoar a legislação para Eventos Populares 
Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte e Lazer 

 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Engajar os Conselhos Comunitários de Segurança e Tutelares 
nas ações preventivas de segurança 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social 
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ANEXO I - DA DIMENSÃO TÁTICA 

PODER Executivo 

EIXO ESTRATÉGICO - II  Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico com 
Sustentabilidade Ambiental  

ÁREA TEMÁTICA Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico 

PROGRAMA Nº 05 Serrinha de Mãos Dadas com o Desenvolvimento 

 
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal e Desenvolvimento Econômico e 

Serviços Públicos 
 
OBJETIVO DO PROGRAMA:  

 
Aumentar a economia para geração de emprego e renda 
 
RECURSO DO PROGRAMA   R$ 8.820.944,38 

 

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Favorecer a expansão da distribuição dos produtos, fomentando a interligação entre os 
municípios com o Estado. 

 
META 1- Aquecer as vendas do comércio 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

40 Município % 
 

 

META 2- Gerar emprego e renda no comércio, indústria e turismo 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

20 Município  % 
 
 
META 3- Viabilizar a sede da secretaria e das instalações e 

equipamentos 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 SEDESP Unidade 
 
 
 
META 4 - Ofertar cursos de qualificação de mão de obra 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

12 Município  Unidade 
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META 5- Implantação do distrito industrial 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município  Unidade 
 

 

META 6- Oportunizar a qualificação de mão de obra local 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

30 
Mão de Obra do 

Município 
% 

 
 

META 7- Fomentar o crescimento dos produtos de agricultores e 
pecuaristas. 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

70 Município  % 
  

 

META 8- Promover a profissionalização dos produtos regionais e sua 
expansão 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

30 Município  % 
 

 

META 9- Realizar o Cadastramento dos agricultores, tamanho e área 
cultivada, e suas culturas 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

70 Município  % 
 

 

META 10- Implantar a Coleta Seletiva, buscando parcerias com grandes 
compradores de material reciclável para escoamento de 
produção 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Município  % 
 

 

META 11- Reconstrução do Mercado Municipal 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Mercado Municipal % 
 

 

META 12- Criação da Feira Cultural do Município. 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município  Unidade 
 



 Estado da Bahia  
 Prefeitura Municipal de Serrinha  

 

Plano Plurianual Municipal 

               2018 -2021 Página 58 
 

META 13- Realização de festivais de música, com a participação de 
artistas de outros municípios. 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

8 Município  Unidade 
 

 

META 14- Resgatar o calendário festivo e incentivar os eventos anuais 
para serem incluídos na rota nacional e internacional de 
turismo: semana santa, São João, micareta, natal, réveillon, 
dia das crianças, dia das mães, dia dos pais, desfiles cívicos 07 
de setembro, 02 de julho e 13 de junho, datas religiosas. 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Município  % 
 

 

META 15- Infraestrutura de abastecimento de água e luz do distrito 
industrial 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município % 
 

 

INICIATIVA 

 

1-Criar leis de fomento ao turismo 
 

2-Aumentar a divulgação e a exploração turística na semana santa 

 

3-Estimular a expansão da atividade econômica no município 

 

4-Estimula a implantação de turismo de aventura ecológico 

 

5-Estimular e expandir os serviços de alimentação 

 

6- Desenvolver o turismo 

 

7- Criar condições para atrair a instalação de novas indústrias 

 

8- Contribuir para a criação e formalização de micro empresas 
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9- Implementar e organizar redes de empreendimentos econômicos solidários 

 

10- Estimular a qualificação e requalificação da população com vistas as novas ocupações 
profissionais 

 

11- Estimular as iniciativas associativistas por meio de grupos de produção, 
comercialização e cadeias produtivas de diferentes segmentos econômicos; 

 

12- Incentivar Associações e Cooperativas para fabricação de: polpa de frutas, doces, 
roupas, calçados, artesanatos e produtos regionais, oriundos da agropecuária e mineração 

 

13- Incentivar o crescimento do Comércio e das Empresas prestadoras de Serviços para 
expansão do negócio, e, consequentemente, avanço no quadro de mão de obra 

 

14- Estabelecer o diálogo e a promoção da solidariedade moral e intelectual do cidadão 
Serrinhense com respeito à diversidade 

 

15- Formar uma cooperativa organizacional para que os agricultores possam comprar 
insumos com preços, mais acessíveis, e vender os seus produtos por melhores preços, 
principalmente na época da entressafra. 

 

16- Buscar incentivo fiscal para atrair a instalação de grandes empresas 

 

17- Criação do Projeto Escola e Arte para integração das crianças e adolescentes em 
atividades artístico-culturais 

 

18- Criação do selo de qualidade para certificar e impulsionar a comercialização do 
artesanato local. 

 

19- Incentivar criação de feiras e eventos em prol do turismo 

 

20- Criar um plano de divulgação de Serrinha para o Brasil 

 

21- Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade, 
Federações e Sindicatos 
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22- Promover políticas públicas articuladas e transversais para a proteção do patrimônio 
cultural e natural, reconhecendo-os como elo indispensável entre o passado, o futuro e o 
presente 

 

INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

REFERÊNCIA ÍNDICE 
ESPERADO 

PPA DATA  ÍNDICE 

1-Número de certificados de qualificação 
emitidos 

Unidade 2017 - 300 

2-Número de novas indústrias instaladas no 
município  

Unidade 2017 - 10 

 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades 
especiais nos mercados de trabalho, público e privado. 
 

Promover o conceito de “Bem Viver” no espaço urbano como 
perspectiva enriquecedora da sustentabilidade, dando ênfase para 
ações conjuntas entre o esporte, à educação e a cultura. 

Secretaria 
Municipal de 

Desenvolvimento 
Social 

 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Pavimentação das vias do parque industrial 
Secretaria 

Municipal de 
Infraestrutura 

 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Buscar o apoio de instituições, como o SEBRAE, para o fornecimento 
contínuo de conhecimento técnico especializado para o avanço de 
microempreendedores 

SEBRAE / SENAC 
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ANEXO I - DA DIMENSÃO TÁTICA 

PODER Executivo 

EIXO ESTRATÉGICO - II  Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico com 
Sustentabilidade Ambiental  

ÁREA TEMÁTICA Meio Ambiente 

PROGRAMA Nº 06 Meio ambiente em ação 

 
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação 

e Meio Ambiente 

 
OBJETIVO DO PROGRAMA:  

 
Melhoria da conscientização do poder público e sociedade quanto à importância das 
políticas públicas voltadas ao meio ambiente 

 
RECURSO DO PROGRAMA R$ 18.001.927,30 

 

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Promover conscientização ambiental. 

 

META 1- Implantação do grupamento ambiental da guarda municipal, 
constituído por 8 servidores para atendimento em regime 
de plantão 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
 

 

META 2- Contratação de servidores especializados em licenciamento 
ambiental com formação na área 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

2 Município  Unidade 
 
 
META 3- Contratação de engenheiro ambiental para atendimento as 

demandas específicas da secretaria 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 SEDESP Unidade 
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META 4- Implantação da ouvidoria interna com um sistema 
informatizado e pessoal adequado na secretaria para 
atendimento às devolutivas da população 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município  Unidade 
 

 

META 5- Recuperação das matas ciliares das aguadas e nascentes 
existentes no município 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

40 Município  % 
 

 

META 6- Recuperação das nascentes existentes na zona rural 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

30 
Mão de Obra do 

Município 
% 

 

 

META 7- Implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos no 
município 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

20 Município  % 
 

 

META 8- Implantação de projeto piloto de coleta seletiva em 2 
povoados do município 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município  Unidade 
 

 

META 9- Implantação do aterro sanitário municipal 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município  Unidade 
 

 

META 10- Recuperação das nascentes existentes na zona urbana do 
município 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

20 Município  % 
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META 11- Ampliar a arborização de rua, com espécies adequadas e 
participação de moradores no plantio e cuidados dessas 
árvores 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

30 Município  % 
 

 

META 12- Reestruturar e otimizar os serviços da rede de proteção 
animal, ampliando medidas educativas 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município  Unidade 
 

 

INICIATIVA 

 

1- Criação de PPP (parceria público privado) para implantação do aterro sanitário 

 

2- Estruturar Parcerias com empresas de reciclagem no município 

 

3- Promover parcerias com associações de bairros. 

 

4- Parcerias com associações comunitárias rurais onde vai ser realizada a revitalização 
para acompanhamento e fiscalização das ações de recuperação. 

 

5-Mobilizar a cidadania para, em conjunto com a prefeitura, definir políticas articuladas de 
água, esgoto, áreas verdes, drenagem e resíduos sólidos 

 

6- Elaborar políticas públicas voltadas para a gestão de resíduos sólidos fundamentadas 
no conceito de consumo consciente, integrando os princípios de proteção da saúde 
individual e pública e da qualidade ambiental e adotando critérios de não geração, 
redução, reutilização e reciclagem 

 

7- Melhoria com diminuição do assoreamento aumento entre intervalo de futuras 
limpezas das aguadas 

 

8- Perenização das nascentes em recuperadas 
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INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

REFERÊNCIA ÍNDICE 
ESPERADO 

PPA DATA  ÍNDICE 

Grupamento ambiental com atendimento das 
demandas ambientais. 

% 2017 - 80 

Aumento dos números de licenciamento 
ambiental realizados no município 

% 2017 20 100 

Atendimento das demandas relacionadas a 
processos administrativos da secretaria 

% 2017 5 60 

Atendimento em tempo hábil das demandas da 
ouvidoria interna 

% 2017 10 80 

 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Promover controle populacional em animais de rua  Secretaria 
Municipal de Saúde 
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ANEXO I - DA DIMENSÃO TÁTICA 

PODER Executivo 

EIXO ESTRATÉGICO - II Infraestrutura e desenvolvimento econômico com 
sustentabilidade Ambiental  

ÁREA TEMÁTICA Agricultura, Pesca e Economia Solidaria 

PROGRAMA Nº 07 Agricultura Fonte de Renda e Vida Saudável 

 
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Agricultura-SEAGRI 

 

OBJETIVO DO PROGRAMA:  

 
Fomentar a produção agropecuária de forma sustentável e com inovação 

 

RECURSO DO PROGRAMA    R$ 21.752.312,76                                                                         

 

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Garantia dos repasses financeiros e execução orçamentaria do fundo da agricultura 
previsto em lei 

 

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Garantir a construção de uma agropecuária ainda mais sustentável, incentivando a 
inclusão do produtor rural, fomentar a adoção de tecnologias de produção sustentável 
ofertando cursos de capacitação 
 

META 1- Recuperação de pastagens degradadas com a adoção de 
sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 

 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

80 Zona Rural  % 
 

 

META 2- Contratação de engenheiro agrônomo 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 SEAGRI  Unidade 
 
 
META 3- Contratação de médico veterinário 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 SEAGRI Unidade 
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META 4- Formação e Profissionalização dos jovens rurais 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

8 Zona Rural Unidade 
 

 

META 5- Cursos de capacitação para meio rural 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

8 Zona Rural Unidade 
 

 

META 6- Reunião de monitoramento com equipe de forma quinzenal 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

96 Município  % 
 
 
 
META 7- Construção do centro de comercialização de animais e 

produtos da agricultura e agropecuária 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
 

 

META 8- Realização de feiras da agricultura familiar 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

4 Zona Rural  Unidade 
 

 

META 9- Realizações feiras agropecuárias (animais) 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

2 Zona Rural Unidade 
 
 
META 10- Fortalecimento das associações comunitárias e cooperativas 

do município 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

50 Zona Rural % 
 

 

META 11- Construção, recuperação e manutenção das estradas vicinais 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Zona Rural % 
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META 12- Construção de estrutura hídrica adequada para o meio rural 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Zona Rural Unidade 

 

META 13- Manutenção da estrutura organizacional 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

8 Zona Rural Unidade 
 

META 14- Estradas recuperadas 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Município % 
 
 
META 15- Aguadas construídas recuperadas e em manutenção 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

70 Município % 
 

 
 
INICIATIVA 

 

1-Prestação de assistência técnica continuado-sistemática 
 

2-Firmar parcerias publico/privada/organizações sociais 

 

3-Execução de politicas publicas direcionadas existentes 

 

4-Aumentar o estoque de agua do município 

 

5-Disponibilizar o abastecimento de agua para consumo humano e animal/carro pipa 

 

6-Motivar a comunicação através de disponibilização das informações para 
uso(divulgação das ações realizadas nas mídias existentes) 

 

7-Manutenção dos equipamentos(maquinas e implementos)para manutenção das estradas 

 

8- Viabilizar uma estrutura de comunicação satisfatória 
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9-Contribuição na gestão da feira agroecológica 

 

10 - Associações regularizadas e cooperativas gerando renda 

 

INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

REFERÊNCIA ÍNDICE 
ESPERADO 

PPA DATA  ÍNDICE 

1-Quantidade de cursos realizados Unidade 2017 0 8 

2-Número de famílias acompanhadas e 
implantando as ações propostas 

Unidade 2017 - 2000 

3-Número de jovens exercendo atividades 
rurais 

Unidade 2017 - 1000 

4- Estruturas hídricas construídas UND 2017 - 3 

 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Em parceria com a EMBRAPA, fortalecer o Plano Safra da 
Agricultura Familiar que compreende um conjunto de políticas 
que visam fortalecer a agricultura familiar e a produção 
sustentável 

EMBRAPA 
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ANEXO I - DA DIMENSÃO TÁTICA 

PODER Executivo 

EIXO ESTRATÉGICO - III Planejamento e Gestão Estratégica com Participação Social  

ÁREA DE GESTÃO   Modernização, Planejamento, Administração e Gestão Fiscal 

PROGRAMA Nº 08 UEA- Uniformização do Eixo Administrativo   

 
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Administração- SEMAD 

 

OBJETIVO DO PROGRAMA:  

 
Criar um espaço físico capaz de contemplar todo o eixo administrativo da prefeitura com 
sede própria, modernizar equipamentos tecnológicos e sistemas, atendendo de forma 
célere e eficaz a demanda da população 
 

RECURSO DO PROGRAMA  R$ 89.438.923,96 

 

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Praticar uma gestão inovadora e descentralizada, que utilize preceitos do planejamento 
estratégico participativo e do conceito de Cidade Inteligente 

 

META 1- Buscar espaço físico para implementação de sede própria 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

1 Município Unidade  
 

 

META 2- Aquisição de equipamentos de informática 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Município % 
 
 
META 3- Aquisição de móveis 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Município % 
 
 
META 4- Tramitação de processo digital 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 Município % 
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META 5- Capacitação e treinamento dos servidores 
 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 
Servidores do 

Município % 
 

 

META 6- Otimizar a captação de recursos 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

40 Município  % 
 

META 7- Atualização da legislação municipal 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

80 Município  % 
 

META 8- Cumprimento dos prazos e índices constitucionais 
 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

100 SEMED % 
 

META 9- Emissão trimestral de tabela constando indicativo da 
quantidade de requerimentos e demonstrativos atendidas 

 

Quantidade 

 

Regionalização 

 

Unidade de Medida 

3 SEMED Mês 

 

INICIATIVA 

 

1- Vincular os servidores a atividades especificas 

 

2- Criação de instrução normativa para definir etapas dos processos 

 

3- Reformular e atualizar o código tributário 

 

4- Criação de gráficos de entrada e saída de processos 

 

5- Normatização das atribuições dos servidores 
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6- Orientação de forma de acesso aos autos digitais pela população 

 

7- Garantia dos princípios constitucionais da administração publica 

 

8- Garantir ampla participação popular na formulação e acompanhamento das políticas 
públicas 

 

9- Valorizar os servidores públicos e aperfeiçoar os Planos de Cargos e Salários 

 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Padronização do fluxo processual Controle Interno 

 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Cumprimento dos prazos e índices constitucionais 

Secretaria da Saúde  
Secretaria da Educação 

Secretaria de 
Desenvolvimento 

Social 
Secretaria da 

Administração 
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ANEXO I - DA DIMENSÃO TÁTICA 

PODER Legislativo 

EIXO ESTRATÉGICO - IV Atuação do Poder Legislativo 

ÁREA TEMÁTICA Legislativo 

PROGRAMA DE GESTÃO Atuação do Poder Legislativo 
                  
         

OBJETIVO DO PROGRAMA:  

                  

Proporcionar a produção de normas adequadas a realidade politica, social e econômica da 

sociedade; 

Avaliar a execução das Politicas Públicas; 

Definir as diretrizes do planejamento estratégico da Câmara Municipal; 

Divulgar os trabalhos realizados por essa instituição e incentivar a participação popular. 

                  

RECURSO DO PROGRAMA    R$ 6.217.470,00 
                  

COMPROMISSO 

                  

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 SERRINHA 

 
                

META QUALITATIVA  Desenvolver de forma eficaz o controle externo. 

 REGIONALIZAÇÃO 

 Município de Serrinha  

 METAS 

 
Ampliação e Manutenção da sede  do Poder Legislativo 

         Produto 
  

Unidade de Medida 
 

Meta 

Sede mantida 
  

Unidade 
 

1 
 

Regionalização 
  

Quantidade 
 

Unidade de Medida 

Todo o Município 
  

1 
 

Unidade 
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Manutenção das Atividades administrativas do Poder Legislativo 

      
Produto 

  
Unidade de Medida 

 
Meta 

Ação realizada 
  

Percentual 
 

100 

      

Produto 
  

Unidade de Medida 
 

Meta 

Todo o Município 
  

100 
 

Percentual 

      

INDICADOR  Promover eventos de capacitação para agentes políticos  

         Unidade de Medida 
  

Índice Atual 
 

Índice Pretendido 

% 
  

50 
 

80 

 

INDICADOR  Promover o exercício do mandato parlamentar 

         Unidade de Medida 
  

Índice Atual 
 

Índice Pretendido 

% 
  

90 
 

100 
 

INDICADOR  Reformar a unidade administrativa  da câmara Municipal  

         Unidade de Medida 
  

Índice Atual 
 

Índice Pretendido 

Unidade 
  

1 
 

1 
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

O PPA PARTICIPATIVO 

O Governo Municipal realizou o Plano Plurianual Participativo (PPA-P), 

processo de escuta social que tem o objetivo de coletar subsídios para a construção 

do Plano Plurianual 2018 - 2021. O Controle Interno e demais secretarias foram 

responsáveis pela articulação do PPA-P, que contou com a colaboração e o 

envolvimento de diversos órgãos da administração pública. 

Em relação ao processo de construção do PPA, foi introduzida a criação dos 

Grupos de Trabalho, compostos por membros das Secretarias de Saúde, Educação, 

Assistência Social, Agricultura, Infraestrutura, Administração e Fazenda. A medida 

permitiu o compartilhamento da construção do PPA-P com representantes da 

gestão Municipal, que se engajaram na mobilização dos participantes e atuaram 

como multiplicadores da escuta social, viabilizando a realização das plenárias. Esta 

medida contribuiu positivamente para o amadurecimento do processo e um maior 

engajamento social.  

Como primeiro passo da realização do PPA-P aconteceu uma reunião 

interna, para a sensibilização e definição dos representantes do GT (Grupo de 

Trabalho). Em seguida foram marcadas as plenárias que ocorreram nas regiões 

que puderam contar com o maior número possível de moradores locais e de 

representantes da sociedade civil organizada. 

No dia 07 de Agosto de 2017 foi realizada uma plenária no núcleo da Sede. 

A metodologia aplicada nas escutas foi de explanação sobre o que é PPA–P, 

qual a contribuição que a sociedade pode trazer para o processo de elaboração, 

fomentando o controle social, foram trabalhados os eixos estratégicos em suas 

formas transversais deixando claro que aquele espaço era deles, onde todas as 

contribuições poderiam ser colocadas dentro dos temas tratados. Deste processo 

foram catalogadas pelo menos 43 prioridades por plenária, devendo cada eixo 

escolher suas prioridades, para em seguida compartilhar com um grande grupo 

tendo este em conjunto que definir as mais importantes.  

Entretanto, a cada escuta verificou-se a necessidade de aprimorar a escuta 

social. Desta forma foram promovidas mudanças metodológicas que estimularam a 

discussão coletiva, a reflexão e a síntese acerca da natureza das propostas, 

considerando como cenário o contexto de cada localidade, o número de 

participantes e realidade regional. A adoção dessa nova metodologia permitiu a 

elevação da qualidade e a redução do número de proposições apresentadas, que se 

tornaram mais aderentes às especificidades do PPA. 
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Nas plenárias, a primeira etapa da escuta social envolveu uma atividade de 

sensibilização sobre a importância da tomada de decisões de forma coletiva. Em 

conversa foram estabelecidas 03 regras de ouro:  

1º todos poderiam se expressar, porém teriam que respeitar a ideia do outro; 

2º os presentes iriam representar a maioria, fazendo um esforço para pensar as 

proposições que atendessem à maioria e não aos seus interesses individuais; e   

3º que aquele espaço era para discutir ideias e não para falar de política, desta 

forma cada pessoa, ali presente, foi estimulada a refletir sobre as decisões 

individuais, orientadas por caráter competitivo e sobre as opções em grupo 

voltadas para os ganhos coletivos.  

Em seguida, ocorreu uma reflexão sobre os aspectos positivos e negativos, 

por núcleo temático, quando foram apontadas as potencialidades e oportunidades 

por um lado e os estrangulamentos e ameaças pelo outro. 

A partir das reflexões sobre a necessidade de se discutir e propor, sob uma 

perspectiva coletiva e mais voltada para o conjunto – e considerando a discussão 

sobre os aspectos positivos e negativos, os participantes das salas temáticas foram 

divididos em grupos, de acordo com o núcleo temático. Teve início, então, a 

discussão e a apresentação coletiva de propostas, com o auxílio das mediadoras, 

que facilitaram o trabalho em sala, foi realizada uma sistematização preliminar das 

propostas, como a fusão de proposições com conteúdo semelhante ou a análise 

daquelas que continham conteúdos conflitantes. 

Depois de concluída a etapa de apresentação das propostas pelos grupos, as 

informações foram compiladas para que pudessem fazer parte integrante do PPA –

P. 

Entre os critérios observados está a objetividade das propostas, sendo 

verificadas aquelas que envolvem proposição de intervenção para o governo e/ou 

tenham objetivos claros ou mensuráveis, o que facilita a análise pelas secretarias.  

Como necessidades preliminares foram consideradas as propostas que 

envolvam medidas que estejam contempladas no conjunto de atribuições previstas 

para o Plano Plurianual. No caso de propostas cujo conteúdo está contemplado em 

outra proposta, fez-se a opção pela validação de apenas uma delas, racionalizando 

o processo ao evitar que as secretarias trabalhassem com muitas propostas com o 

mesmo conteúdo. 

Também foi realizada a semana do planejamento interno, tendo sido 

realizadas reuniões com as secretarias com o objetivo de apresentar as demandas 
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e alinhar as propostas à realidade do Município, promovendo a compatibilização 

das proposições validadas entre sociedade e governo. 

 Este exercício permitiu às secretarias visualizar as proposições da 

sociedade já nos programas elaborados nas mesas temáticas, facilitando o 

processo de avaliação e seleção, quando considerado cabível. 

Esta participação mais ampla converge com o propósito do Município de 

fortalecer a parceria com a sociedade, o que constitui uma tendência na gestão das 

sociedades democráticas modernas, favorecendo à implementação do controle 

social e o exercício da cidadania. 
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ANEXO II - METAS E PRIORIDADES 

EIXO TEMÁTICO 

T
E

M
A

S
 

PROPOSTA DE PRIORIDADES DA GESTÃO 
PRIORIDADES DA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA- SEDE 

I-
 I

N
C

L
U

S
Ã

O
 

S
O

C
IA

L
 E

 
A

F
IR

M
A

Ç
Ã

O
 

D
E

 D
IR

E
IT

O
S

 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

Construção de creches 

Reforma das Escolas  Construção de escolas 

Reforma das escolas (adaptação) 

 

EIXO TEMÁTICO 

T
E

M
A

S
 

PROPOSTA DE PRIORIDADES DA GESTÃO 
PRIORIDADES DA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA- SEDE 

I-
 I

N
C

L
U

S
Ã

O
 S

O
C

IA
L

 E
 A

F
IR

M
A

Ç
Ã

O
 D

E
 D

IR
E

IT
O

S
 

S
A

Ú
D

E
 

Ampliação de ACS para áreas descobertas, a 
critério do remapeamento 

Equipar as unidades de 
cajueiro e alto de fora através 

de convênio 

Ampliar o escopo das especialidades 
atendidas no CTA 

Equipar as unidades de Cajueiro e Alto de 
Fora através de convênio 

Ampliação da equipe NASF II, em 01 
unidade (zona rural) 

Aquisição de 02 ambulâncias de suporte 
básico 

Implantação do CAPS 

Ampliar o CAPS II para CAPS III (saúde 
psiquiátrica) 

Criação da câmara técnica de saúde da 
população negra com aporte financeiro 

Implantação da saúde da mulher com 
recorte de gênero, raça e orientação sexual 

Ciar um sistema de cotas para consulta e 
exames para pessoas com deficiência e 
negras. Oferecer formação para atendente e 
funcionários da saúde na hora do 
atendimento a pessoas com deficiênca. 
Principalmente no atendimento a pessoas 
negras ou violentadas.  

Adesão de um sistema de assistência a 
saúde integral a populações LGBT 

Criar cota de 50% para atendimento a 
mulher do campo dentro de um programa 
de saúde integral da mulher 
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ANEXO II - METAS E PRIORIDADES 
I-
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E
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S
A

Ú
D

E
 

Criar Caps I 

Equipar as unidades de 
cajueiro e alto de fora através 

de convênio 

Promover ações municipais de proteção de 
direitos a pessoa com al 

Adesão ao programa de saúde integral da 
população negra 

Garantir educação permanente para os 
trabalhadores de saúde 

Implantar o programa saúde do trabalhador  

Fortalecer as políticas públicas direcionadas 
a violência contra a mulher  

Promover políticas públicas para 
atendimento de diferentes gêneros, raça, 
etnia e condição sexual 

Ampliar a cobertura para detecção do 
câncer do colo do útero, mama e próstata 

Implementar práticas interativas para todas 
as unidade de saúde 

Garantir a realização do parto de mulheres 
com HIV no município  

Promover ações educativas referente a 
resíduos sólidos e notificar casos de 
reincidência  

Assegurar a assistência integral a gestante 
(incluído as soropositivas) em todas as 
etapas do processo, buscando 
confinamentos nas três esferas para a 
implantação da maternidade em âmbito 
municipal  

Garantir a estratégia intersetorial de 
atenção psicossocial (para pessoas com 
transtorno mental grave e severo, bem como 
pelo usuário de SPA) como ordenadora da 
rede, com estabelecimento do planejamento 
e gestão, conforme diagnóstico municipal  

Garantir políticas de educação permanente e 
continuada para os trabalhadores de saúde 
e instancia de controle social, afim de 
promover melhorias no atendimento ao 
usuário pautados nas diretrizes e princípios 
do SUS, fortalecendo o acolhimento, 
promoção a saúde e humanização  
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ANEXO II - METAS E PRIORIDADES 
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Ampliar e fortalecer a atenção básica 
como principal porta de entrada para o 
sistema único de saúde  (sede e área 
rural), garantindo a infraestrutura e 
logística necessárias para eficácia e 
efetividade nas intervenções  

Equipar as unidades de 
cajueiro e alto de fora 
através de convênio 

Criar núcleos estratégicos em âmbito 
municipal sobre a implantação de 
políticas nacionais voltadas para práticas 
integrativas 

Ampliar o serviço odontológico a todos 
os PSF´s  

Ampliar o aceso as especialidades: 
cardiologistas, ortopedistas, 
ginecologista, geriatria, pediatria, 
neurologia e endocrinologista, geriatria, 
pediatria entre outros  

Realizar concurso público de acordo com 
a necessidade do município, incluindo 
prova de títulos, bem como, implementar 
a política de planos de carreira, cargos e 
salários  

Garantir o fortalecimento da rede de 
urgência e emergência com a 
implantação do serviço de atendimento 
móvel de urgência - SAMU 192 e da UPA;  

Implantação do SISREG III nas unidades 
de saúde da rede própria, conveniada e 
municípios pactuados  

Fortalecimento da rede psicossocial e 
implantação dos 07 leitos psiquiátricos 
no Hospital Municipal  

Implantar um serviço especializado 
voltado a atenção a saúde do idoso com 
contratação de médico geriatra e 
oftalmologista para acompanhamento 
ambulatorial  

Implantação da Policlínica Regional  

Implantar a maternidade no âmbito do 
município, fortalecendo a rede cegonha  

Implantar o CER- Centro Especializado 
de Reabilitação  

Estruturar a Central de Regulação 
Municipal com implantação de 
protocolos, e adequação da PPI, com 
ênfase  nos remanejamentos de alta 
complexidade, ressonância e tomografia 
para o município de Serrinha  
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ANEXO II - METAS E PRIORIDADES 

EIXO TEMÁTICO 

T
E
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A

S
 

PROPOSTA DE PRIORIDADES DA GESTÃO 
PRIORIDADES DA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA- SEDE 
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Construção e estruturação de 01 unidade de 
CRAS 

Construção e estruturação 
do CRAS 

Construção e estruturação de 01 unidade de 
CREAS 

Aquisição/ adequação de sede própria pra o 
CRAM 

Criação do fundo municipal do direito e 
defesa da mulher  

Construção do centro de referencia e 
atendimento a mulher - CRAM 

Criação do fundo municipal dos direitos 
humanos e cidadania 

Implantação e manutenção do centro 
municipal de referencia e atendimento no 
combate ao racismo e intolerância religiosa  

Criação e manutenção do fundo municipal 
da promoção de políticas de igualdade racial 
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PROPOSTA DE PRIORIDADES DA GESTÃO 
PRIORIDADES DA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA- SEDE 
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Construção do centro de cultura 

Construção do Centro de 
Cultura 

Tombamento dos Prédios Históricos 

Implantação de Unidade de Cultura 
Itinerante 

Criação do Museu Municipal 

Reforma da biblioteca 

Construção e reforma de quadras 

Reforma do centro de Artes 

Definir fundo fixo da cultura  

Fortalecimento da semana de cultura  

Cursos frequentes de elaboração de Projetos 
Culturais 

Editais Municipais a grupos culturais 

Reforma do Mercado de Artes 

Construção e reforma de parques, praças e 
áreas de lazer com acessibilidade 
principalmente para pessoas com 
deficiência, albinas e idosas 
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ANEXO II - METAS E PRIORIDADES 
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PRIORIDADES DA 
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  Construção do aterro sanitário 

Manutenção de prédios 
públicos 

Implantação do sistema de saneamento 
básico 

Construção da estação de tratamento esgoto 

Construção de rede de capacitação e 
reutilização das águas pluviais 

Construção de nova praça- 15 

Manutenção de prédios públicos 
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PRIORIDADES DA 
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Implantação do distrito industrial 

Realização do Natal Luz  

Oportunizar a qualificação de mão-de-obra 
local 

Realizar o natal luz 

Pavimentação das vias do parque industrial 

Infraestrutura de abastecimento de água e 
luz do distrito industrial 
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PROPOSTA DE PRIORIDADES DA GESTÃO 
PRIORIDADES DA 
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Construção do centro de comercialização de 
animais e produtos da agricultura e 
agropecuária 

Construção do centro de 
comercialização de animais e 

produtos da agricultura e 
agropecuária 

Construção, recuperação e manutenção das 
estradas vicinais 

Construção de estruturas hídricas 
adequadas para meio rural 

Contratação de profissionais 

Programa de capacitação rural/encontros 
com associações 

Assistência técnica continuada 

Manutenção da estrutura organizacional 
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ANEXO II - METAS E PRIORIDADES 

EIXO TEMÁTICO 
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PROPOSTA DE PRIORIDADES DA GESTÃO 
PRIORIDADES DA 
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Aquisição da sede própria 

Aquisição da sede própria 

Reequipar unidades 

Aquisição de veículo 

Aquisição de equipamentos de informática 

Capacitação e treinamento dos servidores 

 

EIXO 
TEMÁTICO 

NOME DO EIXO  PRIORIDADE DO EIXO  VOTOS  LOCALIDADE 

I 
 INCLUSÃO SOCIAL E 
AFIRMAÇÃO DE DIREITOS 

Reforma das Escolas  5 

SEDE  II 

INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO COM 
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 

Construção do centro de 
comercialização de animais e 
produtos da agricultura e 
agropecuária 

8 

III 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 
ESTRATÉGICA COM 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Aquisição da sede própria 11 
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DIMENSÃO OPERACIONAL 

Relaciona-se com a otimização na aplicação dos recursos disponíveis e a 

qualidade dos produtos entregues, sendo especialmente tratada no Orçamento. 

FINANCIAMENTO DO PPA 2018 - 2021 

Os Eixos e Diretrizes Estratégicas, bem como os Programas expressos no 
PPA 2018-2021, traduzem-se na alocação de recursos prevista para o período do 
Plano. Nos próximos quatro anos o PPA estima dispêndios globais, da ordem de R$  

 

INVESTIMENTOS POR TIPO DE PROGRAMA 

Dois tipos de Programas compõem o PPA 2018-2021: 
 
a) Programas Temáticos: organizados por recortes selecionados de políticas 
públicas, expressam e orientam a ação governamental para a entrega de bens e 
serviços à sociedade; 
 
b) Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: expressam as ações 
destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. 
 
Do total de recursos previstos no PPA, 15,43% estão vinculados aos Programas 
Temáticos e 84,57% aos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços. 
 

 

 

 

EIXO TEMÁTICO  
84,57% 

EIXO DE 
GESTÃO  
15,43% 

DISTRIBUÇÃO POR  EIXO 



 Estado da Bahia  
 Prefeitura Municipal de Serrinha  

 

Plano Plurianual Municipal 

               2018 -2021 Página 84 
 

INVESTIMENTOS TOTAIS 

INVESTIMETOS TOTAIS  DO PPA - 2018 - 2021 

              

ESPECIFICAÇÃO ORIGEM   RECURSO % 

RECEITAS 

Corrente - Ordinária  R$     256.077.700,00  41,30% 

Corrente - Vinculada  R$     355.259.500,00  57,29% 

Capital  R$           8.723.000,00  1,41% 

 

INVESTIMENTOS POR FONTE DE RECURSO 
 

RECEITAS - PRÓPRIOS  R$   256.077.700,00  100% 
              

ESPECIFICAÇÃO ORIGEM    RECURSO  % 

Ordinária 

Educação  R$       55.857.757,00  22% 

Saúde  R$       15.809.220,00  6% 

Social  R$         4.391.450,00  1,71% 

Demais Ordinárias  R$    180.019.273,00  70% 

TOTAL  R$   256.077.700,00  100% 
 
 
 
 

Corrente - 
Ordinária; 

41,30% 
Corrente - 
Vinculada; 

57,29% 

Capital; 1,41% 
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ORÇAMENTÁRIA - VINCULADA  R$   355.259.500,00  100% 
              

              

ESPECIFICAÇÃO ORIGEM    RECURSO  % 

Vinculada 

Educação / FNDE  R$       17.624.500,00  5% 

FUNDEB  R$    228.560.000,00  64% 

Saúde  R$       98.140.000,00  28% 

Social  R$         7.444.000,00  2% 

CID  R$            576.000,00  
0,16

% 

FCBA  R$            244.000,00  
0,07

% 

Convênios Correntes   R$              52.000,00  
0,01

% 

FIES  R$            244.000,00  
0,07

% 

Royalties  R$         2.296.000,00  1% 

Receita de Remuneração  R$              79.000,00  
0,02

% 

TOTAL  R$   355.259.500,00  100% 
 
 
 
 

Educação 
21,81% 

Saúde 
6,17% 

Social 
1,71% 

Demais 
Ordinárias 

70,30% 

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS  
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RECEITA DE CAPITAL  R$        8.723.000,00  100% 

              

ESPECIFICAÇÃO ORIGEM    RECURSO  % 

Capital Convênios União  R$         8.723.000,00  100,00% 

TOTAL  R$        8.723.000,00  100,00% 

 
 

 
 
 

Educaçã
o / 

FNDE 
4,96% 

FUNDEB 
64,34% 

Saúde 
27,62% 

Social 
2,10% 

CID 
0,16% 

FCBA 
0,07% 

Convênios Correntes  
0,01% FIES 

0,07% 

Royalties 
0,65% 

Receita de 
Remuneração 

0,02% 

DISTRIBUIÇÃO DOS  RECURSOS VINCULADOS  

Convênios União 
100,00% 

DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO DE CAPITAL 
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DISTRIBUIÇÃO DOS CONVÊNIOS DA UNIÃO  R$        8.723.000,00  100% 

              

ESPECIFICAÇÃO ORIGEM    RECURSO  % 

Capital 

EDUCAÇÃO  R$         3.053.000,00  35,00% 

SAÚDE   R$         2.574.000,00  29,51% 

AGRICULTURA   R$            150.000,00  1,72% 

ESPORTE  E LAZER  R$         1.524.000,00  17,47% 

INFRAESTRUTURA  R$         1.422.000,00  16,30% 

TOTAL  R$        8.723.000,00  100,00% 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

EDUCAÇÃO 
35% 

SAÚDE  
30% 

AGRICULTURA  
2% 

ESPORTE  E LAZER 
17% 

INFRAESTRUTURA 
16% 

DISTRIBUIÇÃO  DOS INVESTIMENSTOS DE CAPITAL POR ÁREA 
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COMPOSIÇÃO GERAL DAS RECEITAS POR ÁREA  

 

Área de 
Investimento 

 Livre    Vinculado   Convênio   TOTAL 

  
 

    
 Legislativo  R$        6.217.470,00   R$                           -     R$                       -     R$       6.217.470,00  

  
 

                                     -    
Educação, 
Cultura, 
Esporte e Lazer  R$      55.857.757,00  

 R$    
246.428.500,00   R$   4.577.000,00   R$  306.863.257,00  

 
  

   
Saúde   R$      15.809.220,00  

 R$      
98.140.000,00   R$   2.574.000,00   R$  116.523.220,00  

     
Social  R$        4.391.450,00  

 R$        
7.517.200,00   R$                       -     R$     11.908.650,00  

    
                                 -    

Infraestrutura  R$      36.003.854,60  
 R$        
3.107.640,00   R$   1.422.000,00   R$     40.533.494,60  

    
                                 -    

Industria, 
Comércio, 
Serviços  

 R$        8.820.944,38   R$                           -     R$                       -     R$       8.820.944,38  

     Meio Ambiente  R$      18.001.927,30   R$                           -     R$                       -     R$     18.001.927,30  

    
                                 -    

Agricultura, 
pesca e 
Economia 
Solidária   R$      21.602.312,76   R$                           -     R$      150.000,00   R$     21.752.312,76  

     
Gestão  R$      89.372.763,96  

 R$             
66.160,00  

   R$     89.438.923,96  

     
 TOTAL   

 R$  
256.077.700,00  

 R$  
355.259.500,00  

 R$  
8.723.000,00   R$  620.060.200,00  
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INVESTIMENTO POR PROGRAMA 

PROGRAMA  RECURSO   %   

   01 -  Ação no BE A BÁ  R$                                    306.863.257,00  49% 

   02 - Saúde e Ação  R$                                    116.523.220,00  19% 

   03 - Social em Movimento  R$                                      11.908.650,00  2% 

   
04- Caminhando com o Progresso  R$                                      40.533.494,60  7% 

   05 - Serrinha de Mão dadas com o 
Desenvolvimento 

 R$                                         8.820.944,38  1% 

   06 - Meio Ambiente em Ação  R$                                      18.001.927,30  3% 

   
07 - Agricultura fonte de Renda e 
Vida Saudável 

 R$                                      21.752.312,76  4% 

   08- UEA -  Unifrmização do Eixo 
Administrativo 

 R$                                      89.438.923,96  14% 

   09 - Legilsa Serrinha   R$                                         6.217.470,00  1% 

   TOTAL  R$                               620.060.200,00  100% 

 

Legislativo 
1,00% 

Educação, Cultura, 
Esorte e Lazer 

49,49% 

Saúde  
18,79% 

Social 
1,92% 

Infraestrutura 
6,54% 

Industria, 
Comércio, 
Serviços  
1,42% 

Meio Ambiente 
2,90% 

Agricultura, pesca e 
Economia Solidária  

3,51% 
Gestão 

14,42% 

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR ÁREA 
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01 -  Ação no BE A BÁ 
49% 

02 - Saúde e Ação 
19% 

03 - Social em 
Movimento 

2% 

04- 
Caminhando 

com o 
Progresso 

7% 

05 - Serrinha de 
Mão dadas com o 
Desenvolvimento 

1% 

06 - Meio 
Ambiente em 

Ação 
3% 

07 - Agricultura fonte 
de Renda e Vida 

Saudável 
4% 

08- UEA -  
Unifrmização do Eixo 

Administrativo 
14% 

09 - Legilsa Serrinha  
1% 

RESUMO POR PROGRAMA  
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INVESTIMENTO POR EIXO ESTRATÉGICO 

EIXO  IVESTIMENTO  % 

Eixo Estratégico - I  R$     435.295.127,00  70% 

Eixo Estratégico - II  R$        89.108.679,04  14% 

Eixo  Estratégico - III  R$        89.438.923,96  14% 

Eixo Estratégico - IV  R$           6.217.470,00  1% 

TOTAL   R$     620.060.200,00  100% 

 

 

 

 

 

 

Eixo Estratégico - I 
70,20% 

Eixo Estratégico - II 
14,37% 

Eixo  Estaratégico - III 
14,42% Eixo Estratégico - IV 

1,00% 

INVESTIMENTO POR EIXO ESTRATÉGICO 
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	REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182


		2017-12-11T16:18:45-0300
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