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PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

 

 
 

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

PROGRAMA: Saúde Mais Perto de Você 

 
PRIORIDADES 

 

* Fortalecer as ações em vigilância em saúde do SUS no âmbito municipal 

 

* Qualificar a Atenção Básica com equidade e imunização 

 

* Participar proativamente da rede de regulação, intermediando o acesso aos serviços - MAC. 

 

* Garantir ao usuário do SUS, acesso aos serviços de emergência e urgência médica 

 

* Qualificar a gestão do SUS no âmbito municipal garantindo a participação social 

 

* Fortalecer as ações na prevenção e controle do coronavírus e outras doenças emergentes no 
âmbito municipal 

 

 
 
 
 

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

PROGRAMA: Educar para Transformar 

 

PRIORIDADES 

 

* Ampliar o acesso à Educação Integral aumentando os tempos e os espaços educativos. 

 

* Promover o fortalecimento das políticas e práticas de alfabetização; 

 

* Ampliar a oferta de vagas de acordo com a demanda, reduzindo os índices de evasão e 
repetência. 

 

* Garantir a inclusão de crianças e jovens com necessidade educativas especiais 
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ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

PROGRAMA: Pacto Pela Vida 

 
PRIORIDADES 

 

* Acompanhar monitoramento das ações do programa Bolsa Família 

 

* Garantir benefícios eventuais às famílias em vulnerabilidade social 

 

* Promover o atendimento as pessoas com direitos violados através de Serviços de 
Proteção Especial 

 

* Realizar atividades intersetoriais envolvendo as famílias, visando a inclusão do 
adolescente no seio familiar 

 

* Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento aos serviços e programas contra 
todas as formas de violência; 

 

* Promover o enfretamento de exploração sexual de crianças e adolescentes 

*Promover ações de erradicação do trabalho infantil. 

 
 
 

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 

PROGRAMA: Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 
PRIORIDADES 

 

* Promover o desenvolvimento sustentável, proporcionado a segurança hídrica, 

alimentar e nutricional da população em situação de pobreza e ou/ com a escassez de recursos 

 
* Ampliar a rede municipal de esgotamento sanitário, afim de atender o maior número 

possível de unidades habitacionais. 

 
* Apoiar ações que visem aumentar a produção e a produtividade da agricultura 

familiar, com investimento nas principais cadeias produtivas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
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ORGÃO: DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO E LAZAR 

 

PROGRAMA: Esporte, Cultura e Lazer 

 
PRIORIDADES 

 

* Democratizar a cultura o esporte e lazer, promovendo o desenvolvimento integral bem 

como valores morais e de cidadania. 

 

* Promover a participação dos artistas locais 

 

 
 
 

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 

PROGRAMA: Infraestrutura para o desenvolvimento 

 
PRIORIDADES 

 

* Promover a melhoria da infraestrutura urbana do município. 

 

* Ampliar o número de estradas vicinais em boas condições de trafegabilidade, 

garantindo a mobilidade de pessoas e o escoamento de produção. 

 

* Melhorar a estrutura física dos imóveis públicos 
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ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

PROGRAMA: Desenvolvimento Produtivo 

 
PRIORIDADES 

 

* Desenvolver ações para atração de novos investimentos dos setores da indústria, 
mineração e comércio; 

 

* Elaborar parcerias com instituições públicas e privadas para formação de 

programas de apoio ao empreendedorismo; 

 

* Fortalecer o segmento das microempresas e empresas de pequeno porte para 
aumentar a competitividade. 

 

 
 
 

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 

PROGRAMA: Gestão Fiscal Democrática 

 
PRIORIDADES 

 

* Desenvolver ações baseados em sistemas informatizados e integrados na área 
tributária e financeira 

 

* Amortização e diminuição gradativa de Dívidas 

 

 
 

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

PROGRAMA: Fortalecimento da Ação Legislativa 

 
PRIORIDADES 

 

* Aprimorar o exercício de fiscalização 
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