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Prefeitura Municipal de
Ubatã publica:
• Lei Complementar do Legislativo Nº 176/2017 - Altera remuneração do
cargo de chefe de divisão financeira da lei municipal nº 144 de 22 de
janeiro de 2016, a qual institui a estrutura administrativa da câmara
municipal de vereadores de Ubatã, dispõe sobre o plano de cargos e
salário, quadro de cargos de provimento efetivo, em comissão e funções
gratificadas, e dá outras providências.
• Lei do Legislativo N° 177/2017 - Autoriza a concessão de férias e
décimo terceiro salário aos agentes políticos municipais vinculados ao
poder legislativo - vereadores, nos termos do art. 7º, incisos VIII e XVII da
constituição federal.
• Lei Nº 178/2017 de 15 de Dezembro de 2017 – Dispõe sobre o plano
plurianual (PPA) do município de Ubatã, para período compreendido entre
os exercícios financeiros de 2018 a 2021 e dá outras providências.

Gestor - Simeia Queiroz De Souza Felix / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Rua Lauro de Freitas, nº 199 - Centro
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LEI COMPLEMENTAR DO LEGISLASTIVO Nº 176/2017
EMENTA: Altera Remuneração do Cargo de Chefe
de Divisão Financeira da Lei Municipal nº 144 de
22 de janeiro de 2016,a qual Institui a Estrutura
Administrativa da CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE UBATÃ, dispõe sobre o Plano
de Cargos e Salário, quadro de cargos de
provimento efetivo, em comissão e funções
gratificadas, e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBATÃ, Estado da Bahia, usando
das suas atribuições legais, regimentais e constitucionais, faz saber que o Plenário deste
Poder Legislativo aprovou e a Prefeita Municipal promulgada a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTOS EM COMISSÂO
(NOMEADOS)
Art. – O Anexo I à Lei Municipal nº 144, de 22 de janeiro de 2016, passa a vigorar com
alteração em sua remuneração, respectivamente nosseguintes cargo, símbolo e valor:
CARGOS
Chefe de Divisão Financeira

SÍMBOLOS (CC)
CC-7

VAGAS
01

VALORES EM R$
3.500,00

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor nas data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se às disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Ubatã-Estado da Bahia, em 15 de dezembro de
2017.

SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA FELIX
PREFEITA MUNICIPAL
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LEI DO LEGISLATIVO N° 177/2017
Autoriza a concessão de férias e décimo terceiro
salário aos agentes políticos municipais vinculados
ao Poder Legislativo - Vereadores, nos termos do
art. 7º, incisos VIII e XVII da Constituição Federal.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBATÃ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e a Prefeita sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. É direito dos agentes políticos municipais vinculados ao Poder Legislativo - Vereadores:
I - Gozo de férias anuais remuneradas, com um terço a mais do subsídio ou vencimento
mensal.
II - Décimo terceiro salário, com base no valor integral do subsídio ou vencimento, conforme
disposto em lei municipal.
Art. 2º. A concessão de férias deverá, obrigatoriamente, coincidir com períodos de recesso e
será feita de acordo com planejamento prévio.
Art. 3°. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações
orçamentárias previstas.
Art. 4º. O 13º salário deverá ser pago nas mesmas datas em que forem previstos os
pagamentos para os demais servidores municipais.
Parágrafo 1º: Caso o Vereador deixe o cargo, o 13º salário será pago proporcionalmente ao
número de meses de exercício no ano.
Art. 5º Os efeitos desta lei aplicar-se-ão, no que couber, ao corrente exercício financeiro, e os
agentes políticos - vereadores - deverão ser contemplados com o recebimento das respectivas
parcelas proporcionalmente, a partir de 24 de Agosto de 2017.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de Ubatã-Estado da Bahia, em 15 de dezembro de 2017.

SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA FELIX
PREFEITA MUNICIPAL
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

LEINº178/2017
DE15DEDEZEMBRODE2017


Dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do
Município de Ubatã, para período compreendido
entreosexercíciosfinanceirosde2018a2021edá
outrasprovidências.


APREFEITADOMUNICIPIODEUBATÃ,façosaberqueaCâmaraMunicipaldecretaeeu
sancionoaseguinteLei:

Art. 1º  Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Ubatã, para o período de
2018a2021,emconformidadecomodispostonoartigo165daConstituiçãoFederalde
1988enaLeiOrgânicaMunicipal.

Art.2ºOPlanoPlurianual(2018/2021)organizaaatuaçãodoGovernoMunicipalem
Eixos, Programas, Iniciativas, Metas da Administração Pública para as despesas de
capital, outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada,naformadosAnexos,destaLei.

Art.3º.ParaefeitodestaLei,entendesepor:

I–EIXO–nívelmacrodoPPAqueapresentaavisãoestratégicaedelongoprazo,com
foconosmacrodesafiosestabelecidosnoPlanodeGoverno;
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II – PROGRAMA  o instrumento de organização da atuação governamental, que
articula um conjunto de iniciativas que concorrem para um objetivo comum,
preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema, o
atendimentodeumademandadasociedadeouumaoportunidadedeinvestimento.

Osprogramaspodemserclassificadoscomo:Temático:aquelequeresultaembensou
serviços ofertados diretamente à Sociedade, e de Gestão, Manutenção e Serviços:
voltadosparaaofertadeserviçosaomunicípio,paraGestãodePolíticaseparaApoio
Administrativo.

III

MACRO OBJETIVO: Expressa as escolhas de políticas públicas, orientando a

atuaçãodoGovernoparaoquedeveserfeito.

IV

OBJETIVO: Estabelece em um contexto mais específico a atuação do

Governo.Norteandodeformapactualasdiversasfacetasdoobjetivo.

V

INICIATIVA – instrumento de programação que contribui para atender ao

objetivo de um Programa, podendo ser projeto, quando concorre para expansão ou
aperfeiçoamento da ação do governo, mais limitado no tempo; atividade, quando se
realizademodocontínuoepermanente.

Art. 4º. Os valores financeiros estabelecidos para as iniciativas constantes do Plano
Plurianualsãoestimados,nãoseconstituindoemlimitesàprogramaçãoeàexecução
dasdespesasexpressasnasleisorçamentáriaseseusrespectivoscréditosadicionais.

Art. 5º  Constituem Eixos Estratégicos da Administração Pública municipal para o
quadriênio20182021(PPA):
2
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I

PROTEÇÃOSOCIALEDIREITOSHUMANOSCOMQUALIDADEDEVIDA;

II

DESENVOLVERACIDADEDEFORMASUSTENTÁVEL;

III

GESTÃOPÚBLICAPARTICIPATIVAETRANSPARENTEe

IV

GESTÃOGOVERNOESOCIEDADE.


Art.6ºAexclusãoouaalteraçãodeProgramasconstantesdestaLei,ouainclusãode
novosProgramasserãopropostospeloPoderExecutivoMunicipal,pormeiodeProjeto
de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico, tendo em vista ajustá–lo às
novascircunstâncias.


ParágrafoÚnicoALeideDiretrizesOrçamentárias(LDO)eaLeiOrçamentáriaAnual
(LOA), anualmente, poderão promover ajustes como a inclusão, exclusão ou a
alteraçãodeIniciativaprevistasnosProgramasnoPPA,aoestabelecerasprioridades
paraoexercícioseguinte,desdequeemconsonânciacomosEixosEstratégicosdesta
Lei.

Art.7º.O Poder Executivo fica autorizado a promover, por ato próprio, alterações no
PlanoPlurianual2018–2021para:


I–

alteraroórgãoresponsávelporprogramaseiniciativa;



II–

alterarosindicadores,objetivos,públicoalvodosprogramaseseusrespectivos

índices;


III– incluir,excluiroualterariniciativas/açõesorçamentáriaserespectivasmetas;


IV– adequarametafísicadeiniciativa/açãoorçamentáriaparacompatibilizálacom
alterações no seu valor, produto, ou unidade de medida, efetivadas pelas leis
orçamentárias anuais e seus créditos adicionais ou por leis que alterem o Plano
Plurianual(PPA);
3
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V

alterar o valor global do programa, em razão de alteração de fontes de

financiamento.

Art. 8º.  O Poder Executivo em Audiências Públicas no final dos meses de maio,
setembro e fevereiro demonstrará a sociedade o acompanhamento e avaliação do
Plano(PPA)quetrataestaLei.

Art.9º.EstaLeientraráemvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposições
emcontrário.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE UBATÃ, ESTADO DA BAHIA, em 15 de
Dezembrode2017.

SIMÉIAQUEIROZDESOUZAFELIX
PrefeitaMunicipal
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PREFEITURAMUNICIPALDEUBATÃ
ESTADODABAHIA

ÁREATEMÁTICA
1.1EDUCAÇÃO

3.GESTÃO
4.GESTÃO:
2.DESENVOLVERACIDADE
PÚBLICA
GOVERNOE
PARTICIPATIVAE DEFORMASUSTENTÁVEL
SOCIEDADE
TRANSPARENTE

EIXO
1.PROTEÇÃOSOCIALE
DIREITOSHUMANOS
COMQUALIDADEDE
VIDA

PPA2018/2021

PROGRAMA
1.1.1ATENÇÃOPRIMÁRIA

1.2ASSISTÊNCIASOCIAL

1.2.1AÇÃOSOCIALEFETIVA

1.3SAUDE

1.3.1SAÚDEDEEXCELENCIA

1.4CULTURA,DESPORTOE
1.4.1CULTURA,DESPORTOELAZERPARATODOS
LAZER
2.1.1UBATÃESTRUTURADA
2.1INFRAESTRUTURA
2.1.2TRÂNSITO,TRANSPORTEURBANO

2.2AGRICULTURA

2.3MEIOAMBIENTE
3.1PLANEJAMENTODE
GESTÃOFISCAL

3.2PLANEJAMENTODE
GESTÃOESTRATÉGICA

4.1LEGISLATIVO

2.2.1FOMENTODAAGRICULTURA

2.3.1MEIOAMBIENTEADEQUADOEEQUILIBRADO
3.1.1FINANÇASEEFICIÊNCIA

3.2.1ADMINSTRAÇÃOGERAL

4.1.1GESTÃODOPODERLEGISLATIVO
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PREFEITURAMUNICIPALDEUBATÃ
ESTADODABAHIA

EIXO

ÁREA
TEMÁTICA
1.1EDUCAÇÃO

PROGRAMA
1.1.1ATENÇÃOPRIMÁRIA

COMPROMISSO

OBJETIVODOPROGRAMA

Realizar ações que atuem na qualidade do ensino quanto as ações
Fortalecer a educação infantil e o ensino fundamental como forma de
pedagógicas.
garantir aos estudandes do município, o acesso, a permanencia e a
aprendizagem, ao tempo que combate a reprovação, o abandono, a evasão
Realizaraçõesqueatuemnaqualidadedoensinoquantoaestruturafísica.
escolarequesegarantaaescolarizaçãodeJovenseAdultoseIdosos.
Fortalecer as ações do Controle Social, bem como incentivar a participação
social no acompanhamento da política de assistencia, considerando a
responsabilidadedosconselheirosnaefetivaçãoeaprimoramentodoSUAS.
Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função
protetiva, visando romper com padrões violadores de direitos no interior da
família trabalhando ações de reparação de danos e incidência de violação de
direitos.
Prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens
em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas
judicialmente.
Promover atividades que garantem a autonomia, a inclusão social e a melhoria
da qualidade de vida das pessoas que usam o serviço. Nesse sentido, visa à
diminuição da exclusão social tanto do dependente quanto do cuidador, da
sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados
prolongados, bem como a superação das violações de direitos que fragilizam o
indivíduo e intensificam o grau de dependência da pessoa com deficiência ou
idosa.

OSHUMANOSCOMQUALIDADEDEVIDA

Desenvolver ações que visam auxiliar pessoas em situações de risco pessoal e
social, por violação de direitos, como: trabalho infantil, exploração sexual de
crianças e adolescentes, situação de rua, uso de crack e outras drogas, dentre
outras.
Promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infancia,
considerandosuafamíliaeseucontextodevida.

1.2ASSISTÊNCIASOCIAL 1.2.1AÇÃOSOCIALEFETIVA

Oferecer benefícios de caráter provisório para dar suporte a pessoas e famílias
em situação de fragilidade social ou provocada por calamidade
pública(Auxílios: Funeral, Natalidade, Passagem, Alimentação, Moradia, Prestar serviços, através de programas e projetos e Benefícios Eventuais,
Documentos) indivíduos e pelas famílias por meio da oferta de serviços para famílias em situação de vulnerabilidade social, em prol da busca da
garantia de direitos e deveres como cidadão pleno e promover Educação
socioassistenciais.
Permanenteparaosprofissionaisdosserviços.
Favorecerásociedadeumamelhorsegurançaalimentarenutricional.
Ofertarvigilânciasocioassistencial.
ManutençãodoIndicedeGestãoDescentralizadaIGD/BF.
Manutenção da infraestrutura física, administrativa e assistencial; para garantia
dofuncionamentodoConselhoTutelar.
ApoiotécnicoefinanceiroparaagestãodoProgramaedoCadastroÚnico.
Promover a qualidade da gestão descentralizada dos serviços, programas,
projetosebenefíciossocioassistenciais.
Serviço de Proteção Social Básica no Domícilio para Pessoas com Deficiência e
Idosos.
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1.PROTEÇÃOSOCIALEDIREIT

Ubatã

Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua
qualidade de vida com o objetivo de prevenir a ruptura dos vínculos familiares
ecomunitários.
Complementar a proteção social básica à família, criando mecanismos para
garantir a convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, de 0 a
17 anos, a partir da inserção, einserção e permanência do jovem na comunidade
em que vive, com ênfase no processo educativo, no protagonismo juvenil e na
matricialidadesociofamiliar.
Promover o atendimento a pessoas e/ou individuo com vivencia em situação de
risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontremse
temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e
proteção e também a indivíduos que não dispõem de condições para
permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência,
em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou
rompidos.
Ampliar a cobertura populacional da Atenção Básica por meio de estratégia
SaúdedaFamília(ESF).
ImplementaraRededeAtençãoaSaúdedaCriança.
ImplementaraRededeAtençãoaSaúdedaMulher.
ImplementaraRededeAtençãoaSaúdedaHomem.

1.3SAUDE

1.3.1SAÚDEDEEXCELENCIA

Garantir Atenção Integral à Saúde da pessoal idosa e dos portadores de
doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das
Garantir o acesso da população aos serviços da rede municipal de saúde
AçõesdePromoçãoePrevenção.
comintegralidadenaassistênciadeformahumanizadaeinclusiva.
IntensificaraçõesparapromoçãodaSaúdeBucal.
FortaleceraRededeSaúdeMental.
Reduzir os Riscos e Agravos à Saúde da População, por meio das Ações de
PormoçãoeVigilânciaemSaúde.
ReestruturaçãodaRededeUrgência,EmergênciaeHospitalar.
Promover o fortalecimento da Atenção Básica através reestruturação da rede
daatençãobásica.
ApoioasFestividadesCívicasCulturaisdoMunícipio

1.4CULTURA,DESPORTO 1.4.1CULTURA,DESPORTOELAZERPARA
Apoioamanifestaçõesartísticoculturais
ELAZER
TODOS

Promover o desenvolvimento cultural e esportivo do município,
coordenandoprogramasculturaisdeinteressedasociedade.

Incentivoaoesporteamadorindividualecoletivo.
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Manter,requalificareampliaramalhaviáriadomunicípio.
Ampliarerevitalizararededeequipamentospúblicos
ManutençãoeAmpliaçãoderedesdedrenagens,contençõesesaneamento.
Reduzirascarênciasdeinfraestruturanazonarural
Expandir acesso da população de baixa renda a moradias populares (zona rural


eurbana)
2.1.1UBATÃESTRUTURADA

AperfeiçoaroserviçodeIluminaçãoPública

2.DESENVOLVERACIDADEDEFORMASUSTENTÁVEL

2.1INFRAESTRUTURA

AprimoraroserviçodeColetaeDestinaçãodeResíduos
Atender com eficácia ao cidadão nos Serviços de Cemitério, Mercados e Feiras
Livres

Assegurar ao município toda infraestrutura necessária para funcionamento
adequado, bem como ofertar serviços básicos essenciais à população,
garantindo o funcionamento e atendimento de qualidade ao cidadão.
Fomentar um ambiente urbano e rural bem estruturado, propiciando uma
adequadadistribuiçãodeespaçosatravésdeumplanejamentoefetivo.

Garantiratendimentoágileeficazàpopulaçãoemocasiõesdeintempéries.
ImpulsionaroDesenvolvimentodoMunicípio

2.1.2TRÂNSITO,TRANSPORTEURBANO

ImplantaroTransportePúblico
RegulamentareFiscalizaroTrânsito
Fortalecer a produção e a produtivade, através de ações eficazes, que
permitam o aproveitamento de toda a cadeia produtiva, diversificando a
produção.
Equipar e modernizar a infraestrutura da secretaria municipal de agricultura
para implementar os programas e projetos de desenvolvimento rural
sustentável.

2.2AGRICULTURA

2.2.1FOMENTODAAGRICULTURA

Incentivar a produção agronômica e pecuária, gerando emprego e renda
Apoio a produção animal com a introdução de tecnologias para melhoramento com dignidade, garantindo políticas públicas que potencializem a
genetico do rebanho bovino, caprino e ovino. Incentivar a avicultura e comercialização e a assistência técnica junto ao produtor. Possibilitando o
promoçãodefeiraseexposiçõesparaviabilizaracomercializaçãodeanimais. acesso a tecnologias voltadas a preservação e evolução da atividade
agropecuáriacomomenorimpactopossívelaosrecursosnaturais.
Aprimorar e qualificar a assistência técnica com difusão de tecnologia
agroecologicas adequada, promovendo e articulando medidas facilitadoras
para uma boa qualidade de vida da família rural, melhorando suas atividades
produtivas, através de capacitação e treinamento dos técnicos e agricultores
familiares, participação em: cursos, palestras e seminários que promovam a
socialização de novas tecnologias e modelos de desenvolvimento rural
sustentável.
Prover a secretaria de meio ambiente dos recursos de infraestrutura
necessáriospararealizaçãodesuasatividades.

2.3MEIOAMBIENTE

2.3.1 MEIO AMBIENTE ADEQUADO E Incentivar, divulgar e dar transparência as ações de educação ambiental a Implantar políticas públicas para a construção de uma consciência
ecológica,bemcomoparaapreservaçãoevalorizaçãodomeioambiente.
EQUILIBRADO
comunidade.
Recuperaçãodenascenteseáreasdegradadas.
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3.GESTÃOPÚBLICAPARTICIPATIVAETRANSPARENTE

Manterequilíbriofinanceiro,buscandootimizaraaplicaçãodosrecursos
IncrementodereceitaeevoluçãodaeconomiadomunicípiodeUbatã.

3.1PLANEJAMENTODE
3.1.1FINANÇASEEFICIÊNCIA
GESTÃOFISCAL

Captar e gerir recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável do
Município e aprimorar o desempenho da administração fazendária, com
gestão participativa e inovadora e a prática da responsabilidade fiscal e
Melhorar a eficiência e a transparência da Gestão Fiscal, bem como o controle
social. Zelando pela administração orçamentária, financeira e tributária do
dogastopúblico,provendomelhoresserviçosasociedade.
município.
Modernizar a estrutura organizacional, os métodos de trabalho e a excelência
naprestaçãodosserviçosàsociedade.
Valorizaçãodorecursohumanodamáquinapública.
ManutençãoefortalecimentodaSecretaria
Executar atividades relativas ao tombamento, ao registro, ao inventário, a
proteção,aquisiçãoeconservaçãodosbensmóveis,imóveisesemoventes.

3.2PLANEJAMENTODE
GESTÃOESTRATÉGICA 3.2.1ADMINISTRAÇÃOGERAL

Fortalecer a transparência, planejar e supervisionar as atividades do executivo.
Assessorar o Chefe do Poder Executivo e o Município de Ubatã, como
Representando oficialmente o mesmo sempre que for necessário de forma
pessoa jurídica de direito público, conferindo transparência aos atos
credenciada.
públicos e buscando sempre a excelência da gestão, como também:
Planejar, coordenar e executar as atividades de planejamento, de
Fortalecer a Procuradoria Geral do Município visando ampliar sua participação desenvolvimentodaadministraçãoeinformatização.
na formulação e viabilização das políticas públicas em conformidade com a
ConstituiçãoecomaLei.
Atender ao disposto na Resolução 1120/06 do TCM/BA contribuindo assim com
a eficiência, eficácia e efetividade das ações municipais, reduzindo a
quantidadedenotificaçõeseachadosda6ªIRCEdoTCM/BA.
DesenvolverProgramadeEstágionaControladoriaGeraldoMunicípio

4.GESTÃO:
GOVERNOE
SOCIEDADE

Agênciadedesenvolvimentoeconômicoesocial.
GarantiroPlenofuncionamentoeatransparênciadaCâmaraMunicipal.

4.1LEGISLATIVO

4.1.1GESTÃODOPODERLEGISLATIVO

PoderLegislativoEficaz,Eficiente,DemocraticoeTransparente.
Intensificarocontatoentreacomunidade,aAdministraçãoeaCâmara
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PREFEITURAMUNICIPALDEUBATÃ
ESTADODABAHIA
PPA2018/2021
EixoEstruturante:

1.PROTEÇÃOSOCIALEDIREITOSHUMANOSCOMQUALIDADEDEVIDA

ÁreaTemática

1.1EDUCAÇÃO
1.1.1ATENÇÃOPRIMÁRIA

Programa:
ObjetivoMacro:

FORTALECER A EDUCAÇÃO INFANTIL E O ENSINO FUNDAMENTAL COMO FORMA DE GARANTIR AOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, O ACESSO, A
PERMANÊNCIA E A APRENDIZAGEM, AO TEMPO QUE SE COMBATE A REPROVAÇÃO, O ABANDONO, A EVASÃO ESCOLAR E QUE SE GARANTA A
ESCOLARIZAÇÃODEJOVENSADULTOSEIDOSOS.
Indicador

Referência

UnidadedeMedida

Ano

Índiceatual

ÍndiceEsperadoPPA

Taxadeanalfabetismo.

%

2015

30%

Reduzir em 25 % o analfabetimo da
populaçãodejovenseadultos.

Criançasdoensinoinfantilde4ou5anos
matriculadas.

$

2015

Semdados.

Atender 60% da clientela da
educaçãoinfantil.
EmR$1,00

Fonte

ValordoProgramaporFonte

Tesouro
FNDE
SalárioEducação
ConvênioEducação
FUNDEB

Valor
2018
2.318.761
1.003.110
634.476
889.685
13.918.306

20192021
7.166.117
3.100.107
1.960.845
2.749.564
42.014.434

18.764.337 56.991.067
ValorGlobaldoPrograma

75.755.405

Realizaraçõesqueatuemnaqualidadedoensinoquantoasaçõespedagógicas.

Compromisso1.1.1.1:
INICIATIVAS

METAS

AprimoraroensinoaprendizagemdaEJA.
Ampliação de oferta de vagas nas unidades
escolaresdaredemunicipaldeensino.
Ter100%dealunosdaEJAnaRedeMunicipal.
Promoção de formação continuada dos
professores da EJA em inclusão social dos
jovens,adultoseidosos.
Elaborar o referencial curricular de forma a
atender as modalidades educativas da educação Reduzir a repetência e a permanência dos alunos da educação básica nas escolas mediante a
reestruturaçãodapraticapedagógica.
básica.
Capacitação
educação.

de

profissionais

da

área

de
Capacitar100%dosdocentesedesenvolverarelaçãoprofessoraluno.

Efetivar a prática pedagógica a partir da
observaçãoeanálisedarealidadeescolar.
Orientação e assessoramento da reelaboração
do projeto politico pedagógico, plano de ImplementaroProjetoPoliticoPedagógicoeregimentointernodasunidadesescolares.
intervençãopedagógico.
Aquisição de sistema informatizando a educação com aquisição de equipamentos de informática
Implantar e implementar redes de TIC’S em
inplantação de internet, capacitação de servidores para o uso adequado de sistemas, contratação de
unidadesescolares.
técnicosesuporte.
Implementar Politicas Públicas educacionais,
visando atendimento ao aluno garantindo
Coordenarasatividadesdesenvolvidasnaredemunicipaldeensino.
oportunidade de acesso, permanência e sucesso
escolar.
Implementar Politicas Públicas
profissionaisdoMagistério

para

os Atendimento do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação basica e valorização dos
profissionaisdoFUNDEB

Aprimorar Educação basica mantendo as
politicas no atendimento publico, aos educandos GarantirMerendaeTransporteEscolarpara100%dosestudantesdaRedeMunicipaldeEnsino
egarantindoqualidadedeensino.
Implementação dos projetos de Estimulo ao
Melhorarem50%oensinoaprendizagem;
ensinoaprendizagem.
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Firmar parcerias com instituições de ensino
renomadas, visando capacitação técnica dos Garantiraté40%aofertadecursostécnicosparaestudantesconcluintesdoensinomédio.
jovensubatenses.
Ofertar transporte escolar para os estudantes Disponibilizar veículos para transporte de alunos do ensino superior destinados a faculdades localizadas
universitários.
emumraiodeaté130km.
Compromisso1.1.1.2:

Realizaraçõesqueatuemnaqualidadedoensinoquantoaestruturafísica.
METAS

INICIATIVAS

Construção de Unidade Educacional Creche e/ou Construção de um espaço adequado para atender as crianças na faixa etária de Um ano e quatro meses a
Trêsanosenovemeses.
aquisiçãodeterrenodestinadoparaestefim.

Ofertar o maior número de vagas na rede
municipal de ensino com moderna infraestrutura
física, bem como, conservar as atuais escolas da
ConstruçãodeumaUnidadeEscolarcom08(oito)salasdeAula.
rede municipal, garantindo ações eficazes para a
garantia do atendimento às crianças em idade
aptaparaaeducaçãoinfantil.
Reestruturação dos centros multifuncionais de Reestruturação dos centros multifuncionais de informática facilitando o acesso dos alunos ao ambiente
virtual.
Informática.
Aquisição por meio de assistência financeira.
Programa do MEC/FNDE Veiculo apropriado para AquisiçãodeUmVeiculoEscolar(Ônibus).
transporteEscolarTerrestre(ônibus).
ConstruçãodaSecretariadeEducação.

Construçãodeumespaçoadequado,parageriraeducaçãomunicipal.

Aquisiçao de Material Tecnologico para o bom
andamento das Escolas, departamentos e MaterialdeInformáticacomoComputadores,NotebookeImpressoras.
demaissetoresdaEducaçao.
Reforma de Unidades Escolares e Setores da
Reformade12unidadesdeensino.
SecretariadeEducação.
Construção de Centro de Referência e Apoio
ConstruçaodoCentroPsicopedagógicoparaaEducaçãoInclusiva.
Pedagógico(CRAPI).
Aquisição de veículo para o transporte da
1veículoapropriado.
merendadaredemunicipaldeeducação.
Programa/CompromissoTransversal
Compromisso1: Cod:
ÓrgãoResponsável
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PREFEITURAMUNICIPALDEUBATÃ
ESTADODABAHIA
PPA2018/2021
EixoEstruturante
ÁreaTemática
Programa

1.PROTEÇÃOSOCIALEDIREITOSHUMANOSCOMQUALIDADEDEVIDA
1.2ASSISTÊNCIASOCIAL
1.2.1AÇÃOSOCIALEFETIVA

MacroObjetivo:
Prestar serviços, através de programas e projetos e Benefícios Eventuais, para famílias em situação de vulnerabilidade social, em prol da busca da garantia de direitos e deveres como cidadão pleno e
promoverEducaçãoPermanenteparaosprofissionaisdosserviços.
Indicador

UnidadedeMedida

IncidênciadaPobreza

%

Taxadecoberturadeatendimento.

Numeral

Taxadefamíliasemsituaçãodeviolência.

Numeral

Referência
Ano

Índiceatual

2003

57,43

Fonte

Valor
2018
3.000.000
816.430
237.486
4.053.916

ÍndiceEsperadoPPA
35,00

EmR$1,00

Tesouro
FNAS
ConvênioOutros
Subtotal

ValordoProgramaporFonte

ValorGlobaldoPrograma

Compromisso1.2.1.1:

20192021
8.500.000
2.523.173
1.233.947
12.257.120
16.311.036

Fortalecer as ações do Controle Social, bem como incentivar a participação social no acompanhamento da política de assistência,
considerandoaresponsabilidadedosconselheirosnaefetivaçãoeaprimoramentodoSUAS.

cód.:
INICIATIVA

METAS
Apoiar as ações do CMAS e atuar na manutenção da Infraestrutura física e administrativa para garantia do funcionamento do
CMAS–ConselhoMunicipaldeAssistênciaSocial.

ApoioasaçõesdoCMAS,CMDCA,FMDCA.

Apoiar as ações do CMDCA e atuar na manutenção da Infraestrura física e administrativa para garantia do funcionamento do
CMDCAConselhoMunicipaldosDireitosdaCriançaedoAdolescentes.
ApoiarasaçõesdoFMDCA

Compromisso1.2.1.2:

cód.:
INICIATIVA

Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva, visando romper com padrões violadores
dedireitosnointeriordafamíliatrabalhandoaçõesdereparaçãodedanoseincidênciadeviolaçãodedireitos.
METAS
ConstruirumaunidadeCREASnomunicípio,cominfraestruturafísicaederecursoshumanosprevistasnaNOB/SUAS.
AlinhamentometodológicodaRedeSocioassistencialdoCREAS

IncentivoaestruturaefuncionamentodoCREAS.

Atender100%dasfamíliascomviolaçõesdedireitosnoterritório.
AmpliaroRHdaequipedoCREAS(PAEFI,AbordagemSocialeMSE),conformeNOB/RH/SUAS.

Instituir parâmetros para a relação do SUAS com o Sistema de Justiça e
Estabelecimentodefluxoseprotocolosdereferenciamentoedelimitaçãodecompetências.
SistemadeGarantiadeDireitos.

Compromisso1.2.1.3:
INICIATIVA

Prover atenção socioassistencial e acompanhamento de adolescentes e jovens em cumprimento com as medidas
socioeducativasemmeioaberto,determinadasjudicialmente.
METAS
ElaborareImplantaroPlanoMunicipaldeAtendimentoSocioeducativoaoAdolescenteemSituaçãodeAtoInfracional.

ImplantaroRHdaequipedeMedidasSocioeducativasLAePSC,conformeNOB/RH/SUAS.
Fortalecimento socioassistencial e implantação de suporte para as
preconizadas.
Fortaleceraparceriacomentidadesnãogovernamentais,objetivandoaexecuçãodeMedidasSocioeducativas.
Fortalecer a rede, para capacitar os profissionais do serviço de medidas socioeducativas em parcerias com o Sistema de Garantia
deDireitos.

Compromisso1.2.1.4:

INICIATIVA

Promover atividades que garantem a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas que usam o
serviço. Nesse sentido, visa à diminuição da exclusão social tanto do dependente quanto do cuidador, da sobrecarga decorrente
da situação de dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a superação das violações de direitos que fragilizam
oindivíduoeintensificamograudedependênciadapessoacomdeficiênciaouidosa.
META
Implantare/ouconstruirumCentroDia,comRHconformeprevistonaNOBvisandoatenderessepúblicoalvo.

Implantaratividadesinclusivas.

Firmar parceria com entidades não governamentais em consonancia com os normativos, para a execução do serviço, visando o
atendimentoespecializadoapessoaidosasesuasfamilias/cuidador.
Formar parceria com entidades não governamentais em consonância com os normativos, para a execução do serviço, visando o
atendimentoespecializadoapessoacomdeficiênciaeseusfamiliares/cuidador.

Compromisso1.2.1.5:
INICIATIVA

Desenvolver ações que visam auxiliar pessoas em situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, tais como:
trabalhoinfantil,exploraçãosexualdecriançaseadolescentes,situaçãoderua,usodecrackeoutrasdrogas.
METAS
Potencializar as ações do serviço especializado em Abordagem Social, visando garantir a efetividade da oferta do serviço, com a
disponibilidadedeRHdeacordocomaNOBRH/SUAS.

Socorrer e recidadanizar pessoas em situação de vulnerabilidade social Fomentar um trabalho na rede socioassistencial em parceria com outras políticas setoriais, objetivando o fortalecimento do
serviço.
atravésdemetasqualitativascondizentes.
ImplementarasaçõesdoServiçoEspecializadoparaPessoasemSituaçãodeRuadeacordocomatipificação.
Darsuporteatodasasiniciativasquefortalecemojovemlongedasdrogasemtodososâmbitossetoriaisdaprefeitura.
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Compromisso1.2.1.6:

Promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infancia, considerando sua família e seu contexto de vida.
crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. Promover o desenvolvimento integral das
criançasnaprimeirainfância,considerandosuafamíliaeseucontextodevida.

INICIATIVA

METAS
ImplantaroserviçocomrecursoshumanosdeacordocomportedomunicípioemconformidadecomasnormativasdoMDS

Desenvolver iniciativas para a capacitação e formação continuada de profissionais do SUAS que atuem junto às gestantes, às
Implantar, desenvolver, priorizar e assegurar o desenvolvimento criançasdeatéseisanosesuasfamílias,comvistasàqualificaçãodoatendimento;
integral das crianças através de normatização, capacitação e
concretização.
PriorizaroatendimentodatotalidadedasfamíliasinseridasnoPrograma,conformeprevêpactuaçãoSUAS/MDS
AssegurarcampanhasdepublicizaçãodoProgramaPrimeiraInfancianoSUAS.
ElaboraroPlanoMunicipaldaPrimeiraInfâncianoSUAS.
Oferecer benefícios de caráter provisório para dar suporte a pessoas e famílias em situação de fragilidade social ou provocada
por calamidade pública (Auxílios: Funeral, Natalidade, Passagem, Alimentação, Moradia, Documentos) indivíduos e pelas
famíliaspormeiodaofertadeserviçossocioassistenciais.

Compromisso1.2.1.7:

INICIATIVA

METAS

EstruturaçãodaGestãodoBEnaSMAS.

Estruturaçãodagestão.

Realizar melhorias habitacionais em parceria com a Secretaria de
Melhoraracondiçãohabitacionaldosmenosfavorecidos.
Obrasafamíliaseindivíduosemsituaçãodevulnerabilidadesocial.
ReformularaLeideBEnomunicípio.

ReformulaçãodaBE.

Realizar melhorias habitacionais em parceria com a Secretaria de Realizar melhorias habitacionais em parceria com a Secretasrtia de Obras a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade
social.
Obrasafamíliaseindivíduosemsituaçãodevulnerabilidadesocial.

Favorecerásociedadeumamelhorsegurançaalimentarenutrição.

Compromisso1.2.1.8:
INICIATIVA

META

ApoioàcriaçãodaPolíticadeSegurançaAlimentareNutricional.
ApoioaoProgramadeAquisiçãodeAlimentos;PAALeiteealimentos. Assegurarumasegurançaalimentarenutricionalaocidadãosquecarecemdesseserviçoempelomenos50%.
ApoioaosProdutoresRurais.
Compromisso1.2.1.9:

Ofertarvigilânciasocioassistencial
METAS

INICIATIVA
Elaboraçãododiagnósticosocioterritorial.
Diagnosticar e implantar políticas públicas no sentido exposto no
compromissosupracitado.

Compromisso1.2.1.10:

Implantaravigilânciasocioassistencial,comRHdeacordocomaNOBRH/SUAS.

ManutençãodoIndicedeGestãoDescentralizadaIGD/BF

INICIATIVA

META

Fortalecer e qualificar a operacionalização e a gestão do Cadastro
ManteroíndicedeGestãoDescentralizada.
ÚniconaAssistênciaSocial.

Compromisso1.2.1.11:

Manutençãodainfraestruturafísica,administrativaeassistencial;paragarantiadofuncionamentodoConselhoTutelar.

INICIATIVA

META

Apoiarcampanhas,projetoseaçõesdoConselhoTutelar.
Fortalecer a rede do SUAS e Sistema de Garantia de Direitos, para o
aprimoramentodasações.
Fazercomqueainfraestruturafísica,administrativaeassistencialsejaefetiva.
Atendimentopsicológicoepsicopedagógicoemescolasdarede
urbanaerural.

Compromisso1.2.1.12:

ApoiotécnicoefinanceiroparaagestãodoProgramaedoCadastroÚnico.

INICIATIVA

META

Apoio para Cadastramento e Atualização de Dados no Cadastro Único
para
ProgramasSociais.
Apoiarascondicionalidadesdoprograma.
ApoiaraGestãodeBenefícios.
Melhorarem50%oapoiotécnicoefinanceirodagestãodoprogramaedocadastroúnico.
Apoio a ações de Programas Complementares para atividades de
desenvolvimentodeoportunidadesparafamíliasbeneficiáriasdoPBF.
Apoiaraçõesdefiscalizaçãodoprograma.
Apoioàsinstânciasdecontrolesocial(ICS).
Compromisso1.2.1.13:

Promoveraqualidadedagestãodescentralizadadosserviços,programas,projetosebenefíciossocioassistenciais.

INICIATIVA

METAS
ApoiaraGestãodeserviçoseorganizaçãodoSUAS.

ApoiaragestãodeinformaçãodoSUAS.
ManutençãodasaçõesdoÍndicedeGestãoDescentralizadaIGDSUAS ApoiotécnicoefinanceiroparaagestãodoProgramaedoCadastroÚnico.
ApoiaragestãoarticuladaeintegradacomosProgramasBPCnaEscolaeBPC
Trabalho.
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Compromisso1.2.1.14:

ServiçodeProteçãoSocialBásicanoDomícilioparaPessoascomDeficiênciaeIdosos.
META

INICIATIVA
Implantação do serviço de proteção Social Básica no Domicílio para
PessoascomDeficiênciaeIdosos

Articular com a rede de serviços socioassistenciais de proteção social
básica, serviços públicos, conselhos de políticas públicas e de defesa Aumentarem50%oserviçoofertadoàpopulaçãocomdeficiênciaeouidosa.
dedireitoseoutros.
Adaptaçãodepraçaselogradourospúblicosparapessoascom
deficiência.

Compromisso1.2.1.15:

Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida com o objetivo de prevenir a
rupturadosvínculosfamiliaresecomunitários.

INICIATIVA

METAS

Ampliar a cobertura das ofertas dos serviços da proteção social básica
para garantir seu caráter universal e as provisões socioassistenciais Construir/AmpliarereformarUnidadesdaProteçãoSocialBásica
necessáriasàintegralidadedaproteção.
Adequar a capacidade de atendimento às demandas dos usuários, em função das situações de vulnerabilidade, visando assegurar
serviçoscontinuadoseequipesdereferênciaadequadas.
ImplantarduasEquipesVolantesparaoatendimentodaZonaRuraleBairrosdistantesdoterritóriuodeabrangenciadoCRAS.
Valorizar a instituição familiar e suas mais diversars facetas que
Qualificar e integrar a rede de serviços, mantendo e ampliando as unidades socioassistenciais estatais de referência da proteção
influeciamdiretamentenaformaçãopessoaldecadaindividuo.
socialbásica.
ProveremparceriacomossistemasSeducaçãoprofissional,visandoaGeraçãodeTrabalhoeRenda
Promover no ambito do PAIF projetos para atender as demandas dos usários do serviço (2º Casamento Comunitário, Feira de Arte
eoutros).

Complementar a proteção social básica à família, criando mecanismos para garantir a convivência familiar e comunitária de
criançaseadolescentes,de0a17anos,apartirdainserção,einserçãoepermanênciadojovemnacomunidadeemquevive,com
ênfasenoprocessoeducativo,noprotagonismojuvenilenamatricialidadesociofamiliar.

Compromisso1.2.1.16:

INICIATIVA

METAS
Implantação de SCFV’s em territórios semcobertura e com alto índice de vulnerabilidade social, conforme diagnóstico do CRAS e
VigilânciaSocioassistencial

Preconizar o processo educativo, no protagonismo juvenil e na ContrataçãodeRH,conformenormativosdoMDSparaexecuçãodoserviço.
Atingirem50%ainclusãodopúblicoprioritárionoServiçodeConvivênciae
matricialidadesociofamiliarcommetasfactíveis.
FortalecimentodeVínculos
Fortalecerparceriacomassociaçõesdebairros,centrocomunitárioeoutrasentidadesNG'sparaaofertadoserviço.

Compromisso1.2.1.17:

Promover o atendimento a pessoas e/ou individuo com vivencia em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou
responsáveis encontremse temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção e também a
indivíduos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência,
emsituaçãoderuaedeabandono,comvínculosfamiliaresfragilizadosourompidos.

INICIATIVA

META

Implantar o Serviço de Acolhimento de Família Acolhedora, com RH da
NOBRH/SUAS.
Implantar o Serviço de proteção em situações de calamidades públicas
edeemergências.
Firmar parcerias com instiuiçãao de acolhimento para idosos com 60
anos ou mais, o acolhimento será provisório e excepcionalmente, de
longa permanência, para idosos com vivência de situações de violência
e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos
familiaresfragilizadosourompidos.

Resgatarereinserirnumcontextodignodequalidadeaspessoasemsituaçãoderiscopessoalesocial.

Programa/CompromissoTransversal
ÓrgãoResponsável
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PREFEITURAMUNICIPALDEUBATÃ
ESTADODABAHIA
PPA2018/2021
EixoEstruturante:

1DESENVOLVIMENTOSOCIALEDIREITOSHUMANOSCOMQUALIDADEDEVIDA

ÁreaTemática

1.3Saúde
1.3.1SAÚDEDEEXCELENCIA

Programa:
ObjetivoMacro:

Garantiroacessodapopulaçãoaosserviçosdaredemunicipaldesaúdecomintegralidadenaassistênciadeformahumanizadaeinclusiva.
Referência
Indicador

UnidadedeMedida

QuantidadedeUnidadesdeSaúdedaFamília
ProgramadeSaúdeBucal

ÍndiceEsperadoPPA

Ano

Índiceatual

un.

2017

5

9

un.

2017

3

9

Rededefrio

un.

2017

0

1

SAMU192

un.

2017

0

1

EmR$1,00
Valor
2018
20192021
4.873.424 15.059.850
5.022.642 15.522.441
5.908 1.709.807
9.901.973 32.292.099
42.194.072

Fonte
Tesouro
FNS
ConvênioSaúde
Subtotal

ValordoProgramaporFonte

ValorGlobaldoPrograma
Compromisso1.3.1.1:

AMPLIARACOBERTURAPOPULACIONALDAATENÇÃOBÁSICAPORMEIODAESTRATÉGIASAÚDEDAFAMÍLIA(ESF).

INICIATIVAS

METAS
Ampliarem30%onúmerodeUSFnomunicípio;

AumentaronúmerodeUSFnomunicípio

Executar o projeto aprovado pelo Ministério da Saúde e
Construçãode4novasunidadesdeUSF
peloGovernodoEstadoparaconstruçãodeUSF.
Manutenções das unidades de saúde do município
Manutençãode100%dasunidadesdesaúdedomunicípio;
(reforma);
Ampliar o quadro de profissionais vinculados à Estratégia
Ampliarem30%onúmerodeprofissionaisdaAtençãoBásicavinculadasaEstratégiadeSaúdedaFamília
deSaúdedaFamília
AmpliaçãoeoureformadasUBS/USFnomunicípio
Compromisso1.3.1.2:

Ampliareoureformar100%dasUBS/USFdomunicípio
IMPLEMENTARAREDEDEATENÇÃOASAÚDEDACRIANÇA

INICIATIVAS
METAS
Acompanhar as ações implantadas e implementadas pelas
unidades de saúde com vista a incentivar um prénatal
Aumentar30%aadesãoaoprénataleaoprogramadecrescimentoedesenvolvimento
adequado e adesão ao programa de crescimento e
desenvolvimento;
Realizar atividades educativas sobre a importância do pré
natal e da adesão ao programa de crescimento e Aumentarem30%arealizaçãodasatividadeseducativasreferidasnainiciativa.
desenvolvimentoparaasaúdadacriança;
Garantiadoatendimentodemais30%dasrealizaçãodasatividadeseducativasreferidasnainiciativa.
Garantir atendimento aos programas nutricional do
Garantirsuplementaçãodeferroa100%dascriançasmenoresde2anos;
crescimento e desenvolvimento da criança e ao pré natal,
bemcomo,aosexamescomplementares
Alimentação do programa de combate as carências nutricionais e sensibilização da garantia do aleitamento materno nos primeiros 6
mesesdevida.
AprovaçãoeexecuçãodoAIDPInaEstratégiadeSaúdedeFamília.
Operacionalizar, aprovar e executar os protocolos de
atendimentoAIDPI
Capacitar100%dosprofissionaislotadosnaESF.
Mediante aprovação implantar o protocolo na assistência
as crianças menores de 5 anos nas principais doenças ImplantaçãodoAIDPIem100%dasunidadesdeSaúde
prevalentesnainfância
IMPLEMENTARAREDEDEATENÇÃOASAÚDEDAMULHER.

Compromisso1.3.1.3:

INICIATIVAS
METAS
Prover mais informações de saúde para as mulheres em
idade fértil principalmente acerca da prevenção do câncer RealizarCampanhasMunicipaisdePrevençãoaocâncerdecolodeúteroedemamaduasvezesaoano.
demamaedeútero;
Garantir a continuidade na distribuição de métodos
contraceptivos,principalmentepreservativos;

Firmarconvêniocomempresadefornecimentodemétodoscontraceptivosanualmente
Contactarempresaparafirmarconvênio;

Ampliar o quadro de especialistas na área de saúde da
Contrataçãodeumaginecoobstetra
mulher(ginecologistaeobstetra);
Garantir os exames diagnósticos inerentes ao período gestacional em 100% das gestantes e entregar os exames citopatológicos no
prazode15dias
Otimizar o tempo de entrega dos resultados de sorologia
Descentralizaracoletadeexamessorológicos;
epreventivos;
Buscarjuntoaoprestadordeserviçosagilizaçãodotempodeentregadosresultadosdospreventivosedosexamessorológicos;
Realizarexamedepreventivoen60%oumaisdasmulheresdomunicípioanualmentee
Realizar controle da assistência prestada à saúde da
realizarorastreamentodocâncerdecolodeútero,demamaeencaminharaserviçosdereferênciaa100%dasmulheres
mulher
Garantirarealizaçãodopapanicolauemtodasasunidades
Garantiadosmateriaisnecessáriospararealizaçãodoexameeprofissionaishabilitados.
desaúde
RealizaraalimentaçãodoSISCOLOeSISMAMA

AlimentaçãomensalparaoMinistériodeSaúdedoSISCOLOESISMAMA.
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Assegurar assistência as mulheres do diagnóstico de
Assegurar assistência de 100% das mulheres que foram diagnosticadas com Câncer de mama e/ou útero nos demais níveis de
Câncer de mama e/ou útero nos demais níveis de
assistência
assistência
IMPLEMENTARAREDEDEATENÇÃOASAÚDEDOHOMEM

Compromisso1.3.1.4:
INICIATIVAS

METAS

Inserir estratégias e ações voltadas para a Saúde do
Homem nas Unidades de Saúde do município, bem como, Aumentarem50%opúblicomasculinoqueutilizamdosserviçosofertadospelasecretariadasaúde
divulgandoosserviçosdisponibilizadosaestepúblico;
Realizar Campanhas Municipais de Prevenção ao câncer
Aumentarem30%ascampanhasdeprevençãodecâncerdepróstata.
depróstata
Disponibilizar acesso facilitado na realização de exames
complementareseencaminhamentoparaurologista

Garantirem100%deexamescomplementareseacessoaourologista.
Viabilizarhoráriosalternativosparaprestaçãodaassistênciaaopúblicomasculino
GARANTIR ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA PESSOA IDOSA E DOS PORTADORES DE DOENCAS CRÔNICAS, COM ESTÍMULO AO
ENVELHECIMENTOATIVOEFORTALECIMENTODASAÇÕESDEPROMOÇÃOEPREVENÇÃO.
METAS

Compromisso1.3.1.5:
INICIATIVAS

Garantir acesso físico dos idosos às UBS/USF e prover UnidadesdeSaúdecom100%deacessibilidadefísicaecomdispositivosdelocomoção
dispositivos de locomoção para idosos com limitação
Garantir nas ampliações das unidades de saúde adaptações para atender a acessibilidade e locomoção com segurança dos idosos
física
assistidos
Assistirintegralmente100%dosidososdomunicípio.
Realizar acompanhamento das ações implantadas e Acompanhar90%dosportadorescadastradospelosAgentesComunitáriosdeSaúde;
implementadas pelas unidades básicas de saúde da família
epelaequipedoNASF
Reduzirem15%ataxadecomplicaçõesdaHipertensãoArterialeDiabetesMellitus.
Garantia de atendimento domiciliar interdisciplinar a
Garantirem100%oacompanhamentodomiciliarinterdisciplinaraidososacamados
idososacamados
Garantir70%oumaisdecoberturavacinal;
Garantiadecoberturavacinal;
Realizar curso de capacitação dos cuidadores formais e
informais de idosos doentes e/ou fragilizados, em parceria
Implementarocursodecapacitaçãodecuidadoresdeidosos.
com Instituições de Ensino Superior (IES) e Secretaria de
SaúdedoEstado(SESAB)
ImplementarosistemadediagnósticoeacompanhamentodosportadoresdeHipertensãoArterialeDiabetesMellitus
Implementar
o
sistema
de
diagnóstico
e RealizarbuscaativaecadastramentoaosportadoresnoSIABenoHiperdia
acompanhamento dos portadores de Hipertensão Arterial Garantirarealizaçãodeexameslaboratoriaisecomplementares
ediabesterMelitus.
Implementar ações educativas para controle das condições de risco (obesidade, vida sedentária, tabagismo) e prevenção de
complicações
Compromisso1.3.1.6:

INTENSIFICARAÇÕESPARAPROMOÇÃODASAÚDEBUCAL

INICIATIVAS

METAS

Realizar atividades de educação em saúde bucal e
intervencionista objetivando reduzir o quantitativo de Reduzirem30%acárieinfantil30%doençasperiodontaise30%demaloclusão;
cárie infantil, doenças periodontais e maloclusão no
Intensificarasaçõeseducativaseintervencionistasemsaúdebucal;
município.
Implantaroprogramadecontroledotabagismoem100%dasunidadesdomunicípio;
Implantaroprogramadecontroledotabagismo
Capacitarosprofissionaiseimplantaroprogramadecontroledotabagismo
Compromisso1.3.1.7:

FORTALECERAREDEDESAÚDEMENTAL
METAS

INICIATIVAS

Ter 100% das unidades de saúde em parceria com 100% das instituições de ensino trabalhando em conjunto para o enfrentamento do
usodesubstânciaspsicoativaslícitaseilícitas;

Implementar em parceria com a Secretaria de Educação
ações de educação em saúde voltadas para o uso de Capacitar os profissionais (educadores e profissionais de saúde) quanto aos aspectos referentes à saúde mental e sobre o uso de
substânciaspsicoativaslícitaseilícitas;
substânciaspsicoativaslícitaseilícitas;
RealizaraçõesprevistasnoProgramaSaúdenaEscola;
Garantir100%dasaçõesprevistanaPolíticaMunicipaldeSaúdeMental;
Aumentaroacompanhamentodaatençãobásicanoreferenteàsaúdemental;

ImplementaraPolíticaMunicipaldeSaúdeMental;

Padronizaroprocedimentodereferênciaecontrareferênciaporpartedoserviçodesaúdemental;
Reduzirosdanosdesaúdeesociaisprovocadospelousoabusivodesubstânciaspsicoativas
Intensificar as ações intersetoriais de enfrentamento do
ImplantarCentrodetratamentoespecializadoálcooledrogas
usodesubstânciaspsicoativaslícitaseilícitas;
Facilitaraarticulaçãointersetorialnosdiversossetoresdaadministração;
ManutençãodasaçõesdoCAPS

RealizarmanutençãodasaçõesdesenvolvidaspeloCAPS

Compromisso1.3.1.8:

REDUZIROSRISCOSEAGRAVOSÀSAÚDEDAPOPULAÇÃO,PORMEIODASAÇÕESDEPROMOÇÃOEVIGILÂNCIAEMSAÚDE

INICIATIVAS

METAS
Manterosíndicesdeinfestaçãoprediaisparaabaixode1(um);

Viabilizar junto à secretária de infraestrutura a melhora das condições de saneamento básico e de acessibilidade à terrenos e imóveis
Manter o controle do índice de infestação da dengue nos
abandonados;
bairrosperiféricosnomunicípio
Realizaraçõesdeeducaçãoemsaúdeobjetivandosensibilizaracomunidade;
VerificarecorrigirfalsosregistrospelosACE
Diminuirem20%onúmerodecasosdeesquistossomose
Reduzir o número de casos de esquistossomose nos
Desenvolveraçõesjuntoàsecretáriadeinfraestruturaobjetivandosanarasdeficiênciasdesaneamentobásico
bairrosperiféricospróximosaosriosnomunicípio
Aumentaronúmeroderecursoshumanos
Obteranualmentenomáximotrêscasosdesífiliscongênitasnomunicípio;
Reduzir e controlar o número de casos de sífilis congênita Proverinformaçõesapopulaçãoacercadosaspectosligadosàsífilis.
nomunicípio

Enfatizaraimportânciadeadesãoaousodepreservativo,principalmente,pelosexomasculino
Propiciarodiagnósticoprecocedoscasosdesífilis;
Reduzirem30%onúmerodecasosdetuberculose/hanseníasenomunicípio;
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Reduzir e controlar o número
tuberculose/hanseníasenomunicípio.

de

casos

de
Prover mais informações acerca da patologiasenfatizando a importância do tratamento e da adequada adesão e propiciando o
diagnósticoprecocedaspatologias;
Aumentarem10%acoberturavacinaldoelencopriorizadopeloPNInomunicípio
PadronizarosprocedimentosderepassedeinformaçãoACSUSFSMS,enfatizandoaimportânciadafidedignidadedosmesmos;
ReduzironúmerodeáreasdescobertaspeloPSF

Aumentar a cobertura vacinal do elenco priorizado pelo
Incrementarosprocedimentosdebuscaativadosfaltosos
ProgramaNacionaldeImunizaçãonomunicípio
Realizaraçõesdeeducaçãoemsaúde,enfatizandoaimportânciadavacinaçãoaocuidadores/genitores/população
RealizarascampanhasdevacinalnacionalconformecalendáriodefinidopeloMinistériodaSaúde;
Realizaraçõesdeeducaçãoemsaúde,enfatizandoaimportânciadavacinaçãoaocuidadores/genitores/população
ImplantaroServiçodeAtençãoEspecializadanomunicípio;
Implantação e manutenção do Serviço de Atenção Acompanharaexecuçãodasobrasdeconstrução
Especializadanomunicípio;
Manutençãodasaçõesdoserviçodeatençãoespecializadanomunicípio.
Construçãode1academiadesaúde.

ConstruirdeumaAcademiadeSaúde

Contratar o quadro de profissionais para atuarem na
Contratação100%daequipeparaatuarãonaAcademiadeSaúde
AcademiadeSaúde
Implementação das ações da vigilância sanitária e saúde Funcionamentode100%dosprogramasprevistosparaavigilânciasanitáriaesaúdedotrabalhador
Desenvolveraçõesdevigilânciadotrabalhadoreaçõesdesaúdedotrabalhador;
dotrabalhador
Contratação do quadro de profissionais para atuarem na
Contrataçãode100%dosprofissionaisparaatuaremnaVigilânciaemSaúdedoTrabalhador.
SaúdedoTrabalhador(EnfermeiroeMédicodoTrabalho)
Implantar uma rede de frio no município para acondicionamento dos imunobiológicos, provendo a estrutura física e mobiliário
necessários.

Implantaçãodarededefriosmunicipal.

REESTRUTURAÇÃODAREDEURGÊNCIAEEMERGÊNCIAEHOSPITALAR

Compromisso1.3.1.9:

METAS

INICIATIVAS
1 Implantar 01 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
ImplantaçãoSAMU192
(SAMU192).
Construir de 01 BASE Descentralizada para o Serviço de
ConstruçãoBaseSAMU192
AtendimentoMóveldeUrgência(SAMU192).
Contratar o quadro de profissionais para atuarem no
Contrataçãode100%daequipeparaatuaremnoSAMU192.
SAMU192.
ManutençãodasaçõesdoSAMU192

Funcionamento100%doSAMU

Implantação e acompanhamento do Programa Melhor em
ImplantaroProgramaMelhoremcasa.
Casa
Contratar o quadro de profissionais para atuarem no
Contrataçãode100%daequipeparaatuaremnoProgramaMelhoremCasa
ProgramaMelhoremCasa.
ManutençãodasaçõesdoProgramaMelhoremCasa;

FuncionamentoProgramaMelhoremCasa100%;

ReativaçãodosServiçosEspecializadosHospitalares
FuncionamentodosServiçosEspecializadosHospitalares;
Ampliação e Reforma da Estrutura Física do Hospital
AmpliareReformarEstruturaFísicadoHospitalMunicipalDrCesarMonteiroPirajá
MunicipalDrCesarMonteiroPirajá;

Compromisso1.3.1.10:

PromoverofortalecimentodaAtençãoBásicaatravésreestruturaçãodarededaatençãobásica

INICIATIVAS

METAS
Adquirir4novosveículosparaserviçosdasUBS;

EquiparasUBScomequipamentosemateriaisparaatendimentodecasosdeurgênciaeemergência;
Melhorar os serviços estruturais da rede da Atenção
Garantiroadequadosuprimentodeinsumos(equipamentos,medicamentosemateriais)paraofuncionamentodasUBS;
Básica
Implementaradaptaçõesdeacessoàportadoresdedeficiênciasfísicaseidososnasunidadesdesaúde;
Adquirirequipamentosdeesterilização(autoclaves)paraasUBSqueaindanãopossuam;
Otimizar os processos licitatórios e o tempo de entrega
dos
materiais
necessários para
o adequado Viabilizarjuntoaosetordelicitaçãomedidasqueotimizemosprocessoslicitatórios;
funcionamentodosserviços
Realizar reuniões com comunidade para formar os
Criaroregimentodosconselhoslocaisdesaúde;
Conselhos
Locais
de
Saúde,
favorecendo
a
democratização do entendimento do processo Saúde Apresentarregimentoacâmaramunicipal;
doençacuidado, organização do Sistema Único de Saúde,
RealizarreuniõescomacomunidadeparaformarosConselhosLocaisdeSaúde;
participaçãopopularecontrolesocial.
Programa/CompromissoTransversal
ÓrgãoResponsável

SECRETARIADEEDUCAÇÃOASSISTÊNCIASOCIAL
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PREFEITURAMUNICIPALDEUBATÃ
ESTADODABAHIA
PPA2018/2021

EixoEstruturante:

1.PROTEÇÃOSOCIALEDIREITOSHUMANOSCOMQUALIDADEDEVIDA

ÁREATEMÁTIVCA:
Programa:

1.4CULTURA,DESPORTOELAZER
1.4.1Cultura,DesportoeLazerparaTodos

ObjetivoMacro:
Promoverodesenvolvimentoculturaldomunicípio,coordenandoprogramasculturaisdeinteressedasociedade.
Indicador

Referência

UnidadedeMedida

Ano

Índiceatual
40

ÍndiceEsperadoPPA

Quantidadedealunospraticantesdacanoagem.

Unidade

2017

Quantidadedequadraspoliesportivas

unidade

2017

1

6

Quantidadedeskatistasamadores.

unidade

2017

20

100

Cadastrodedesportistasindividuais

%

2017

0%

100%

Cadastrodedesportistasdemodalidadescoletivas.

%

2017

0%

100%

unidade

2017

0

16

Realizaçãodeoficinastemáticas.

Tesouro
FCBA
Convêniooutros

EmR$1,00
Valor
2018
20192021
1.500.000 4.500.000
18.904 58.424
200.000 200.000

Subtotal

1.718.904 4.758.424

Fonte

ValordoProgramaporFonte

ValorGlobaldoPrograma

Compromisso1.4.1.1:

200

6.477.328

ApoioasFestividadesCívicasCulturaisdoMunícipio

INICIATIVAS

METAS

Inserção das festividas cívicas municipais no calendário
Possuirasfestividadescívicasinseridasnocalendáriocivil.
civil.
Realizaçãodasfestividadesjuninas.
RealizaçãodaFestadeaniversáriodomunicípio.
RealizaçãodafestadaPadroeira
Realizaçãodefestascívicasmunicipais.
RealizaçãodoDiadoevangélico
Realizaçãodafestadefinaldeano
RealizaçãodafestadoVaqueiro.

Compromisso1.4.1.2:

Incentivoaoesporteamadorindividualecoletivo.

INICIATIVAS

METAS

RealizaçãodoCampeonatoMunicipaldeFutebol.

Realizaçãode1campeonatoporano.

CampeonatomunicipaldeFutsal

Realizaçãode1campeonatoporano.

AmpliaçãoereformadoEstádioMunicipal.

Ampliarereformaroestádiomunicipalcomexcelência.

ReformadoGinásiodeEsporte.

Reformaroginásiodeesportecomexcelência

Projetodefutebolnasescolas.

Darsuportetécnicoparafomentarapráticadofutebolnasescolas.

Projetodosjogosestudantis.

Darsuportetécnicoparafomentarapráticaesportivanasescolas.

Construção de quadras poliesportivas e campos para a
Construçãode6quadrase6campos.
práticaesportiva.
Atrair etapas de campeonatos baianos de esportes
Atrairetapasdecampeonatosbaianosdeesportesradicais.
radicais.
Compromisso1.4.1.3:

Apoioamanifestaçõesartísticoculturais
METAS

INICIATIVAS
ConstruçãodoEspaçoCultural

Construçãode1espaçoadequado.

ProjetoescolarparafomentodoTeatroedadança.

Inserirnocontextoescolaravalorizaçãodasartescênicas.

Incentivar a juventude à pratica musical através da
valorização das fanfarras, ensino de instrumentos Desenvolvernajuventudeointeresseeocrescimentoindividualecoletivonamúsica.
musicaisecantocoral.
Realização de festival gastronômico que contemple a
Umfestivalporano.
culinárialocal.
Atrair realização de etapa do campeonato brasileiro de
Atrairrealizaçãodeetapadocampeonatobrasileirodecanoagemparaomunicípio.
canoagemparaomunicípio.
Programa/CompromissoTransversal
Compromisso1: Cod:
ÓrgãoResponsável
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PREFEITURAMUNICIPALDEUBATÃ
ESTADODABAHIA
PPA2018/2021

EixoEstruturante

2.DESENVOLVERACIDADEDEFORMASUSTENTÁVEL

ÁREATEMÁTICA:

2.1INFRAESTRUTURA

Programa

2.1.1UbatãEstruturada

MacroObjetivo:
Assegurar ao município toda infraestrutura necessária para funcionamento adequado, bem como ofertar serviços básicos essenciais à população, garantindo o funcionamento e
atendimento de qualidade ao cidadão. Fomentar um ambiente urbano e rural bem estruturado, propiciando uma adequada distribuição de espaços através de um planejamento
efetivo.
Indicador
EquipamentosInstalados
PercentualdeTratamentodeEsgotamentoSanitário
PopulaçãoCobertacomoSistemadeAbastecimentodeÁgua
Deficithabitacionaisemáreasurbanas
Percentualdaofertadeenergia

Referência

Unidadede
Medida

Ano

Índiceatual

unidade

2016

3

17

%

2016

0%

30%
100%

ÍndiceEsperadoPPA

%

2016

93%

Unidade

2016

300

0

%

2016

70%

100%

PercentualdocusteiodeManutenção

%

2016

50%

70%

TaxadeCoberturadeColetadeLixo

%

2016

96%

100%

unidade

2016

29

300

Quantidadedecasaspopularesofertadas

EmR$1,00

ValordoProgramaporFonte

Fonte

Valor

Tesouro
Royalties
ConvênioOutros
Subtotal

2018
20192021
3.400.000 13.700.000
332.007 1.026.066
700.000 1.800.000
4.432.007 16.526.066
20.958.073

ValorGlobaldoPrograma
Compromisso2.1.1.1:

Manter,requalificareampliaramalhaviáriadomunicípio.

INICIATIVA

METAS

ManutençãodaDiretoriadePequenosReparos

Otimizarosserviçosdeinfraestrutura

Aquisição de veículos, equipamentos e máquinas pesadas
Adquirirmais10veículos,incluindomáquinaspesadas.
necessáriosparaofuncionamentoadequadodaSecretaria
Pavimentaçãodasviaspúblicasurbanas

Melhorar80%ascondiçõesdeacessibilidade

ManutençãoeRecuperaçãodeviasexistentes

Assegurarcondiçõespermanentesdetrafecabilidade.

Ampliação da segurança, acessibilidade e orientação do cidadão no
ApoioeSegurançaaoCidadão
deslocamento
Implantaçãodesemáforos,quebramolaselombadas

Implantaçãodesemáforos,quebramolaselombadas

RecuperaçãoeManutençãodeEstradasVicinais

Melhorarascondiçõesdeacessibilidade

Garantia da adesão do município nos programas da União e Estado
Proporcionarsoluçõestecnicamenteviavéisnasintervençõesdomunicípio.
paracaptaçãoderecursos.
GestãodasAçõesdeInfraestrutura

Beneficiarapopulaçãoatravésdamelhoriadainfraestrutura

Ampliarerevitalizararededeequipamentospúblicos

Compromisso2.1.1.2:
INICIATIVA

METAS

ConstruçãodeBibliotecaMunicipal

UmaBibliotecaConstruída

ConstruçãodeEquipamentodeDesportoeÁreasdeLazer

Construção70%deequipamentosnaáreadeLazer

ConstruçãodaSededaSecretariaMunicipaldeEducação

Eficientizaçãodosserviçospúblicos

Ampliação das redes: Escolares; de Saúde; Lazer; Social; Desporte
Ampliarem80%
eAdministrativa
Construção, Recuperação
Administrativas

e

Ampliação

das

Unidades

FortaleceraGestãoMunicipalparamelhoriadoatendimentoàpopulação.

Construção, Ampliação, Modernização e Cobertura de Quadras/
OportunizarespaçodeLazerparasociedade.
QuadrasPoliestportivas
Reforma, revitalização e manutenção dos equipamentos públicos
existentes

Garantiadasegurança
OferecerespaçodeLazer

Garantia da adesão do município nos programas da União e Estado
Proporcionarsoluçõestecnicamenteviavéisnasintervençõesdomunicípio.
paracaptaçãoderecursos
Implantaçãodeacademiasdesaúde

Implantaçãode2academiasdesaúdeempraçasmunicipais.
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Compromisso2.1.1.3:

ManutençãoeAmpliaçãoderedesdedrenagens,contençõesesaneamento.

INICIATIVA

METAS

AbastecimentodoSistemadeÁguaeEsgoto

MelhoriadoSistemadeAbastecimentodeÁguaeEsgotoem70%

ManutençãodoSistemaAtualdeEsgoto

BeneficiaraPopulação.

ConstruçãodeFossasSépticas

Beneficiareproporcionarqualidadedevidaparapopulação

ConstruçãodePonteseBueiros

MelhoraraSegurança

ApoioaoPlanejamentodasAçõesMunicipaisdeSaneamento

Promovertransformações.

ConstruçãodeRededeDrenagemeMacroDrenagem

Evitardanificaçãodasvias

Execuçãodeobrasdecontençãodeencostasemáreasderisco.

100%

Compromisso2.1.1.4:

Reduzirascarênciasdeinfraestruturanazonarural

Iniciativas

METAS

Implantação do Projeto Caminho do Agricultor, com revitalização e
da malha viária rural, com obras de pavimentação, Recuperaçãodepontoscríticosnamalhaviária
encascalhamento,compactaçãoedrenagemdasvias.
Assegurarcondiçõespermanentesdetrafecabilidade.

ManutençãodeEstradasVicinais

Compromisso2.1.1.5:

Expandiracessodapopulaçãodebaixarendaamoradiaspopulares(zonaruraleurbana)
METAS

INICIATIVA
ImplantaçãodeProjetodeConstruçãodeCasasPopulares

Disponibilizarmoradiasparafamiliascomrendaaté01saláriomínimo

Cadastro para beneficiar no programa de habitação popular,
Beneficiar100%dasfamíliasinscritas
familiadebaixarenda
Garantir a participação do município na seleção para convênios
Captaçãoderecursosparaconstruçãodemoradiasurbanaserurais
federiaseestaduais
ManutençãoeAmpliaçãodaofertadeenergiaelétrica

ManterarededeIluminaçãopública

Substituição das Iluminação Pública existente por lampadas de
Melhoraraluminosidadeegerareconomiademédioelongoprazo
LEDs
Instalação de rede de energia na zona rural e urbana do município,
Proporcionarsoluçõestecnicamenteviavéisnasintervençõesdomunicípio.
buscandoapoiodogovernofederal
ReequiparoDepartamentodeIluminaçãoPública

Proporcionarsegurançaem100%

Aquisição de caminhão com guindaste munck com cesto aéreo
Adquirir1caminhãoespecificado.
acoplado.
Compromisso2.1.1.7:

AprimoraroserviçodeColetaeDestinaçãodeResíduos

INICIATIVA

METAS

Otimizaçãodosserviçosdecoletaedestinaçãoderesíduossólidos Aprimoraroserviçodecoletaedestinaçãofinaldosresiduossólidosem100%
Implantação de programas de conscientização para limpeza e
ImplantaroSistemadeFiscalizaçãodosServiçosPúblicos
manutençãodosequipamentospúblicos
Implantação e formalização do Serviço de Coleta Seletiva, com
AumentaroServiçodeColetadeLixo
inclusãosocialdecatadores
Melhoraraqualidadedosserviçosprestadosacomunidade

ReequiparoDepartamentodeLimpezaUrbana
Definiçãodeprocedimentospararetiradadeentulhos

Melhoriadaqualidadedevida.

ImplantaçãodoProjetodeRetiradadoEntulho

ConstruçãodeumAterroSanitário

100%ErradicaçãodosLixões

Inclusão da coleta de entulho e erradicação do mato em terrenos
Proporcionar100%desegurançanasaúde.
inabitadosnaperiferiadacidade
Compromisso2.1.1.8:

AtendercomeficáciaaocidadãonosServiçosdeCemitério,MercadoseFeirasLivres

INICIATIVA

METAS

AmpliaçãoeManutençãodosserviçosdoCemitérioMuncipal

MantereAmpliarparaatenderoserviçoapopulaçãoem90%

Implementação de melhorias nos serviços de cemitérios, com
criação de programas de apoio às famílias, otimização no controle Atender100%asfamilias
dedocumentosarquivadosnoscemitérios
ImplantaçãodeUmEntrepostoFrigorífico.

Implantarumentrepostofrigorífico

AquisiçãodeEquipamentos
Reforma e Requalificação do Mercado Municipal Flávio Dias,
Atenderasnecessidadesdoserviçospúblico
AçougueMuncipaleeFeiraLivre
FiscalizaçãoeOrdenamentodosMercadosMunicipaiseInformais
ConstruçãodeMatadouroatravésdeConsórcioentreMunicípios

ParticipaçãoemConsório
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Objetivo2.1.1.9:

Garantiratendimentoágileeficazàpopulaçãoemocasiõesdeintempéries.
META

INICIATIVA
ImplantaçãodoDepartamentodeDefesaCivil
DepartamentoImplantado

ImplantaçãodaBrigadadeIncêndio

Compromisso2.1.1.10:

ImpulsionaroDesenvolvimentodoMunicípio
META

INICIATIVA
Elaboração de projeto que defina regras e formas de controle e
fiscalização para o ordenamento do uso e ocupação do solo no Elaboraçãodeprojeto
Município
ElaboraçãoeimplementaçãodeProjetoUrbanístico

ImplantarProjetosurbanísticos

ElaboraçãodoPlanodeSaneamentoBásico

ElaboraçãodoPlanodeSaneamento

ElaboraçãodoPlanodeMobilidadeUrbana

ElaboraçãodoPlanodeMobilidadeUrbana

ElaboraçãodoCódigodeObrasdoMunicípio

ElaboraçãodoCódigodeObrasdoMunicípio

Elaboração de Estudos e diagnósticos para desenvolvimento de
Elaboraçãodediagnósticos
projetos
Elaboração de projeto para ordenamento, controle e fiscalização
AmpliaroComercioformaleinformal
decomerciantesformaiseinformais.
ElaboraçãoProjetosdeMelhoriaparaDestinaçãoFinaldeResíduos ElaborareExecutaroProjeto
Garantia da participação do município na seleção de programas
Proporcionarsoluçõestecnicamenteviavéisnasintervençõesdomunicípio.
federaiseestaduaisdecaptaçãoderecursos.
Programa/ObjetivoTransversal
ÓrgãoResponsável

TODASASSECRETARIAS
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PREFEITURAMUNICIPALDEUBATÃ
ESTADODABAHIA
PPA2018/2021

EixoEstruturante3

2.DESENVOLVERACIDADEDEFORMASUSTENTÁVEL

2.1Infraestrutura
Programa

2.1.2TRÂNSITO,TRANSPORTEURBANO

cód.:3.3

MacroObjetivo:
Implantar e aperfeiçoar os serviços de transporte público e a mobilidade e acessibilidade urbana, com atenção especial às implementações necessárias
parainclusãosocial.
Indicador
NúmerodeSinalizaçãodetrânsito
VeículodeTransporteColetivo
AmpliaraFrotaMunicipaldeVeículoseMaquinas

Unidadede
Medida
%
número
número

Referência
Ano
2016
2016
2016

Índiceatual
0
0
25

ÍndiceEsperadoPPA
30%
2,00
35
EmR$1,00

ValordoProgramaporFonte

Fonte

Valor

Tesouro
ConvênioOutros
Subtotal

2018
20192021
1.000.000 3.000.000
171.745 739.368
1.171.745 3.739.368
4.911.113

ValorGlobaldoPrograma
Compromisso2.1.2.1:
INICIATIVA

ImplantaroTransportePúblico
METAS

Implantação de Projeto Piloto de transporte público
ImplantaçãodoProjetoTransitandopelacidade.
coletivo
100%adquirido(comprar01ionibus)

AquisiçãodeVeículos

Compromisso2.1.2.2:
RegulamentareFiscalizaroTrânsito
INICIATIVA
Adequação das regras, controle e fiscalização do
MantereControlarotrânsito
trânsito
AperfeiçoamentodasinalizaçãodeTrânsito

METAS

MelhorianoTrânsitoem80%

Elaboração e implementação de projetos para
padronização de vias, ciclovias e passagens de ModernizaçãodoTrânsitoUrbano
pedestres
Promover acessibilidade em vias públicas visando
Segurançaapopulação
inclusãosocial
Reformulação do trânsito com auxílio de profissional
Permitirsegurançaeeducaçãonotrânsito
especializado
Parceria com Detran e Ciretran para ampliar fiscalização
Diminuiraimpunidadenotrânsito
detrânsito
Programa/ObjetivoTransversal
ÓrgãoResponsável

SECRETARIADEINFRAESTRUTURA
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PREFEITURAMUNICIPALDEUBATÃ
ESTADODABAHIA
PPA2018/2021

EixoEstruturante:

2.DESENVOLVERACIDADEDEFORMASUSTENTÁVEL

ÁreaTemática

2.2Agricultura
2.2.1FOMENTODAAGRICULTURA

Programa:
ObjetivoMacro:

Incentivar a produção agronômica e pecuária, gerando emprego e renda com dignidade, garantindo políticas públicas que potencializem a comercialização e a
assistência técnica junto ao produtor. Possibilitando o acesso a tecnologias voltadas a preservação e evolução da atividade agropecuária com o menor impacto
possívelaosrecursosnaturais.
Referência
Indicador

UnidadedeMedida

Ano

ÍndiceEsperadoPPA

Índiceatual


EmR$1,00

ValordoProgramaporFonte

Fonte

Valor

Tesouro
ConvênioOutros
Subtotal

2018
20192021
500.000 1.500.695
200.000 600.000
700.000 2.100.695
2.800.695

ValorGlobaldoPrograma

Compromisso2.2.1.1:

Fortalecer a produção e a produtivade, através de ações eficazes, que permitam o aproveitamento de toda a
cadeiaprodutiva,diversificandoaprodução.

INICIATIVAS

METAS

Promover o preparo do solo através de aração de
80%daterraprodutivaaradadeformamecanizada.
terramecanizada.
Construção tanques e açudes para reserva estratégica
Construçãodetanqueseaçudesnamedidanecessáriaparaconsecuçãodademanda.
deáguaecriaçãopeixe.
Doação de mudas e implantação de unidades Doação de mudas e implantação de unidades demonstrativaas na medida necessária para consecução da
demanda.
demonstrativasparapesquisa.

Compromisso2.2.1.2:

Equipar e modernizar a infraestrutura da secretaria municipal de agricultura para implementar os programas
eprojetosdedesenvolvimentoruralsustentável

INICIATIVAS

METAS

AquisiçãodeumaPatrulhamecanizadarural

1patrulhamecanizadarural

Compromisso2.2.1.3:

Apoio a produção animal com a introdução de tecnologias para melhoramento genético do rebanho bovino,
caprino e ovino. Incentivar a avicultura e promoção de feiras e exposições para viabilizar a comercialização
deanimais.

INICIATIVAS

METAS

Acompanhamento do calendario de vacinação e Vacinação do rebanho bovino / doação de 8.000 doses de vacina contra a febre aftosa e 2.000 de vacina anti
defesasanitáriadorebanho.
rábicaparaorebanhoequino

Introduçãodetecnologiademelhoramentogenético. contraçãodeserviçosespecializadoseminseminaçãoartificialparaorebanhodegadoleiteiro
Introdução nas mini propriedades de caprinos para o
Aquisiçãode20matrizese02reprodutoresparainplantaçãodoprograma
fornencimentodeleiteecarneparafamília
Reforma e ampliação do curral público municipal
Reformadocurralmunicipalpararealizaçãodefeirasdeexposiçõesagropecuáriasregionais
adequandoparaparquemunicipaldeexposição

Compromisso2.2.1.4:

Aprimorar e qualificar a assistência técnica com difusão de tecnologia agroecologicas adequada,
promovendo e articulando medidas facilitadoras para uma boa qualidade de vida da família rural,
melhorando suas atividades produtivas, através de capacitação e treinamento dos técnicos e agricultores
familiares, participação em: cursos, palestras e seminários que promovam a socialização de novas
tecnologiasemodelosdedesenvolvimentoruralsustentável.

INICIATIVAS

METAS

Capacitação de servidores especializados
assistênciatécnicaagropecuária

em

Capacitaretreinar50técnicosdenívelmédioe10técnicosdenívelsuperiordagestãopúblicaeprivada

Realização de palestras, cursos, dias de campo,
seminários e outras atividades afins, provendo os Capacitaretreinar3.000agricultoreseprodutoresrurais
facilitadoresdetodaestruturanecessária.
Celebrar convênios e consorcio entre a Prefeitura e entidades públicas e privadas para consolidação de
Celebrar convênios e consorcio entre a Prefeitura e políticas públicas como o PRONAF ( Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar ) , PAA (
entidadespúblicaseprivadas
Programa de Aquisição de Alimentos ) , PNAE ( Progrma Nacional de Alimentação Escolar ), CAR ( Cadastro
AmbinetalRural),ConstruçãodaCEASAeFrigorifico
Programa/CompromissoTransversal
Compromisso1: Cod:
ÓrgãoResponsável
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PREFEITURAMUNICIPALDEUBATÃ
ESTADODABAHIA
PPA2018/2021
EixoEstruturante:

2.DESENVOLVERACIDADEDEFORMASUSTENTÁVEL

ÁreaTemática

2.3MEIOAMBIENTE
2.3.1MEIOAMBIENTEADEQUADOEEQUILIBRADO

Programa:
ObjetivoMacro:

Implantarpolíticaspúblicasparaaconstruçãodeumaconsciênciaecológica,bemcomoparaapreservaçãoevalorizaçãodomeioambiente.
Indicador

Referência

UnidadedeMedida

Ano

Índiceatual

Palestrasdeconscientizaçãosobrearealidadeambiental.

nº

2016

40

Quantidadedepraçasadotadas.

nº

2017

0

ÍndiceEsperadoPPA
200
6
EmR$1,00

ValordoProgramaporFonte

Fonte

Valor

Tesouro
ConvênioOutros
Subtotal

2018
2019à2021
1.019.152 1.690.000
100.000 400.000
1.119.152 2.090.000
3.209.152

ValorGlobaldoPrograma
Compromisso2.3.1.1:

Proverasecretariademeioambientedosrecursosdeinfraestruturanecessáriospararealizaçãodesuasatividades.

INICIATIVAS

METAS

Revisar o Plano Diretor do Município para a adequação à Política
Adequaçãodalegislaçãovigenteasnecessidadesambientaisdaatualidade.
NacionaldeMeioAmbiente.
Elaborar e implementar a Política Municipal de Gestão e
Tornarocidadãomaisconscientizadoeativoquantoasquestõesambientais.
SaneamentoAmbiental.
ImplantaçãodoIPTUVerde.

Tornarocidadãomaisconscientizadoeativoquantoasquestõesambientais.

ImplantaçãodoprojetoAdoteumaPraça.

Adotar6praças

ProjetoCorujaUESC–Fiscalizaçãoambiental.

100%defiscalizaçãoambientalefetiva.

ImplantaçãoSeloVerdeEmpresasparceiras.

100%dasempressassetornaremparceiras.

ImplantaçãodoProgramaCuidar.

Realizarodiálogodequestõesambientaiscomasdemaissecretarias.

Compromisso2.3.1.2:

Incentivar,divulgaredartransparênciaasaçõesdeeducaçãoambientalacomunidade.
METAS

INICIATIVAS

Criar, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação,
programas escolares que premiem as boas práticas ambientais nas
Premiarosalunos,professoresefuncionáriosquesedestacaremquantoaeducaçãoambiental.
escolasepromoveraeducaçãoambientalsustentável.
Promovendo campanhas e envolvendo diversos setores para a
Unirsecretariadomeioambienteesociedadenabuscadodesenvolvimentodascausasambientais.
mobilizaçãodapopulaçãonascausasambientais.
Promovereventosecológicosdecunhoculturaleeducativo.

8eventosecológicos.

Realização de passeio ciclístico Ecológico , Caminhadas Ecológicas,
Semana da agua e outros eventos para valorização do meio
Cadaeventoserrealizado1vezporano.
ambientemunicipal.
RealizaçãodaSemanadaÁgua.

atividades,palestras,feiras,visitasinloco

DiálogosVerdes

12eventos

EscolaVerdePiloto

Formaçãodeumaescolapilotoparaquestõesambientais.

EcotecasParceriacomaCOELBA

Implantarumaecotecanomunicípio.

Compromisso2.3.1.3:

Recuperaçãodenascenteseáreasdegradadas.

INICIATIVAS

METAS

CriaroProgramadePreservaçãodasNascentesdoMunicípio.

CriaçãodoprogramaÁguaDoce.

Promover a preservação, revitalização e proteção ambiental nas
Fiscalizar100%dasáreasverdesmunicipais,objetivandoasuapreservação.
áreasverdesMunicipais.
ImplantaroProjeto"ViveirodeMudas"

Implantaçãodeumviveirodemudas.

Programa/CompromissoTransversal
ÓrgãoResponsável
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PREFEITURAMUNICIPALDEUBATÃ
ESTADODABAHIA
PPA2018/2021

EixoEstruturante:

3.GESTÃOPÚBLICAPARTICIPATIVAETRANSPARENTE

ÁreaTemática

3.1PLANEJAMENTODEGESTÃOFISCAL
3.1.1Finançaseeficiência

Programa
MacroObjetivo

Captar e gerir recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável do Município e aprimorar o desempenho da administração fazendária, com gestão participativa e
inovadoraeapráticadaresponsabilidadefiscalesocial.Zelandopelaadministraçãoorçamentária,financeiraetributáriadomunicípio.
Indicador

Referência

UnidadedeMedida

Aumentaraarrecadaçãodetributos,impostosetaxas
municipais
ComprometimentodaReceitacomDespesa

Ano

Índiceatual

ÍndiceEsperadoPPA

%
Horas

TaxadeEvoluçãodaarrecadaçãoMunicipal

%
EmR$1,00

ValordoProgramaporFonte

Fonte

Valor

Tesouro
Subtotal

2018
20192021
3.000.000 8.449.694
3.000.000 8.449.694
11.449.694

ValorGlobaldoPrograma
Eficiência

Manterequilíbriofinanceiro,buscandootimizaraaplicaçãodosrecursos.

Objetivo3.1.1.1

METAS

INICIATIVA
Controle das despesas,
programaçãofinanceira

realizando

planejamento

e

Fortalecerosistemadeplanejamentofinanceiro

Atender às condições exigidas para captação de recursos
ImplantarSistemaOrganizacional
federaiseestaduais
Modernização de sistema tributário de modo a aprimorar o
ModernizarSistematributáriomunicipal
controleeincrementodearrecadação.
Mapeamento
imobiliário.

urbano

por

meio

do

recadastramento

Objetivo3.1.1.2

Perspectivademapear100%daáreaurbanamunicipal.
IncrementodereceitaeevoluçãodaeconomiadomunicípiodeUbatã.

Elaboração de projeto para aumento da arrecadação de IPTU;
Incrementodaarrecadação
ISS;TaxasMunicipais
Estudos Técnicos de viabilidade de projetos de PPP  Parceria
Promoveraatraçãodeinvestimentosprivadoemprojetosdomunicípio.
PúblicoPrivadas.
Manter equilíbrio financeiro, buscando otimizar a aplicação dos
Manteroequilibriofinanceirodagestão
recursos
Contratação de consultoria destinada ao incremento de
Contrataçãodeumempresa
receita.
Melhorar a eficiência e a transparência da Gestão Fiscal, bem como o controle do gasto público, provendo
melhoresserviçosasociedade.

Objetivo3.1.1.3
CapacitaçãodosServidoresnaáreatributáriaefinanceira

Servidoresespecializadosparaatenderáreatributáriaefinanceira

AquisiçãodeEquipamentosparaunidadedeFinanças

Equipamentosadquiridos

Desenvolvimento de Sistemas Informatizados na área
100%dosistemaimplantado
tributáriaefinanceira
Construção, Recuperação e Ampliação das Unidades de
OtimizaroatendimentoaSociedade
Finanças
RealizaçãodeCampanhasEducativas

Conscientizarapopulaçãosobreaimportânciadotributosparaodesenvolvimentoeconômicodomunicípio.

GestãodeEncargosEspeciaiseGeraisdoMunicípio

AumentaraprodutividadeeReduçãodosCustos

Programa/ObjetivoTransversal
ÓrgãoResponsável

DIVERSASSECRETARIASEFUNDOS
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PPA2018/2021

EixoEstruturante

3GESTÃOPÚBLICAPARTICIPATIVAETRANPARENTE

ÁREATEMÁTICA:

3.2PLANEJAMENTODEGESTÃOESTRATÉGICA

Programa

3.2.1AdministraçãoGeral

MacroObjetivo:
Implantar políticas de administração dos recursos humanos, materiais, patrimoniais e tecnológicos que forneçam aos gestores municipais subsídios para uma prestação de serviço eficiente a
comunidade.Planejar,coordenareexecutarasatividadesdeplanejamento,dedesenvolvimentodaadministraçãoeinformatização.
Referência

Unidadede

Indicador

ÍndiceEsperado

Medida

Ano

Índiceatual

PPA

Quantidadedediligências

nº

2016

95

204

AnalisedeprocedimentosLicitatórioseDispensaseInexigibilidadedeLicitações

%

2016

35,96

50

%

2016

81,58

90

RealizaçõesdeAuditorias

nº

2016

10

17

Analisedeprocessosdepagamento

%

2016

28,69

AutuaçõesemprocessosadministrativosFaseinternadeprocessosLicitatóriose
DispensaseInexigibilidadedeLicitações

50
EmR$1,00

Fonte

Valor

ValordoProgramaporFonte

2018
5.000.000

Tesouro
ValorGlobaldoPrograma

20192021
16.000.000
21.000.000

Compromisso3.2.1.1:

Modernizar a estrutura organizacional, os métodos de trabalho e a excelência na prestação dos serviços
àsociedade.

INICIATIVA

METAS

Fortalecimento do Governo Municipal, visando efetividade no atendimento às
FortalecerosistemadeplanejamentoGovernamental.
demandas.
Promover debates para implantação de ferramentas mais eficientes na transparência
Implantardebatessemestrais.
públicamunicipal
Implantar sistema informatizado, otimizando e simplificando os processos e atividades
daadministraçãopúblicamunicipal,adotandoousodeferramentasdegestãoeletrônica Reduziroscustosoperacionaisem50%
dedocumentosGEDvisandoàagilidadeereduzindocustosoperacionais.
Adequação da estrutura administrativa para otimização e maior eficácia das tomadas
dedecisão.
Promoção da reforma administrativa da prefeitura, com vistas a definir uma estrutura

RealizaraReformaAdministrativa.

funcionalmoderna,economicamentemenoscustosaetecnicamenteeficaz

ManutençãodosServiçosAdministrativosdasunidades/secretarias

Atender100%damanutençãodasunidadesadministrativas

Contratarserviçostécnicosespecializados

ServiçosContratadosparamelhoratenderasunidades

MelhorianaQualidadedosserviçosofertadospelasSecretarias

Gestãocomprometidacomosresultados

DesenvolvimentodepráticasdeModernizaçãoAdministrativa

Elevaraqualidadedosserviçosprestados

Compromisso3.2.1.2:

Valorizaçãodorecursohumanodamáquinapública.

INICIATIVA

METAS
CriaçãodeProgramadecapacitação/ValorizaçãoereciclagemparaoscolaboradoresdaGestãoPública.
Desenvolver programa de Estágio de nível superior afim de oferecer conhecimento prático das funções
profissionais, e possibilitar aos estudantes um contato empírico com as matérias teóricas que lhes são
passadasemsaladeaula.

FortalecimentodaGestão
Oportunizar capacitação intelectual e funcional dos servidores da administração pública, atraves de cursos,
palestras,semináriosetreinamentos.
PromoçãodaformaçãoecapacitaçãodosRecursosdetodasáreasdaadministraçãopública

FazerarevisãodoPlanodeCargos,VencimentoseCarreiradofuncionalismomunicipal; 100%revisado
Contrataçãodeservidorpúblicomunicipalnasmaisdiversasáreas

RealizarConcursoPúblico
Instalação de um espaço apropriado para a realização dos trabalhos/contratação de
produtoraseagênciaspublicitárias
InformatizaçãodaGestãodeRecursosHumanosdaAdministraçãoPùblica.

Criaçãodeumestúdiocomsuportenecessárioparaastarefas

ModernizaçãodaGestãodePessoal

Promover a inspeção de saúde dos servidores municipais para fins de admissão,
100%dosprofissionaispassarempeloprocessodetriagem.
aposentadoriaeoutrosfins.
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Compromisso3.2.1.3:

ManutençãoefortalecimentodaSecretaria

INICIATIVA

METAS

ExpansãoeModernizaçãodoSistemadeTecnologiadaComunicação.

SistemadeComunicaçãoImplantado

ManutençãodoSetordeComunicação

Desenvolvimentodepolíticaspúblicasdecomunicação.

ImplantaçãodeSistemadeMonitoramentonosprédiosPúblicos;
ModernizaçãodoSistemadeInternet

Planejamentoparaobjetivandomonitoraraté50%dosprédiopúblicos

ModernizaçãoSistemadePABX

Compromisso3.2.1.4:

Executar atividades relativas ao tombamento, ao registro, ao inventário, a proteção, aquisição e
conservaçãodosbensmóveis,imóveisesemoventes.

INICIATIVA

METAS

AtualizarosinformativosjuntoaoSIGAeacompanhálos.

100%atualizado

Aplicaroprincípiodaeconomicidadenautilizaçãodobempúblico.

Racionalizarousodematerialdeexpedienteecuidadocomosdemaisbenspúblicos.

Manutenção, ampliação e ou reforma de prédios, móveis e instalações concernentes a
SecretariadeAdministração.
Implantação de sistema de monitoramento, Fiscalização e Avaliação dos Bens Móveis
eImóveis.

Garantirumserviçodequalidadeaosmunícipes.

Controledosbenspatrimoniais(moveiseimóveis)

Aquisição de veículos, equipamentos de processamento de dados, comunicação e
Equipamentosadiquiridos
equipamentosdiversos.
Estruturarosprédiospúblicos

ConstruçãoeAmpliaçãodePrédiosPúblicos

AquisiçãodemateriaspermanentesedeconsumoparaasUnidadesdaadministração Mantereorganizarasunidadesdeacordocomsuasnecessidades

Compromisso3.2.1.5:

Fortalecer a transparência, planejar e supervisionar as atividades do executivo. Representando
oficialmenteomesmosemprequefornecessáriodeformacredenciada.
METAS

INICIATIVA
Criaçãodeserviçosderadiodifusãodesomeimagem.

Trabalhar com as mídias sociais mais eficentes, tais como: outdoors, rádios, sites, jornais, revistas e
planfetagem.

Realização de Publicidade Institucional e de Utilidade Pública, divulgações das Ações de
TransparênciadasAçõesdoGoverno.
Governo.
Produçãodeconteúdosparaveiculaçãoememissorasderádios.

Conferiràpopulaçãooacessoainformaçãotransparente.

ImplantaçãoeManutençãodaOuvidoriaMunicipal.

Fortalecer a Gestão p/ melhoria crescente de qualidade e produtividade no atendimento as demandas da
Sociedadeenodiálagocomapopulação.

ModernizarAdministraçãoPública,garantindoaosCidadãos,Transparênciaeacessoas
informações(produçãodecontéudosaudivisuais).

ExpansãoeModernizaçãodoSistemadeTecnologiadaInformação.

Efetivatransparênciadosatosdaadministraçãomunicipal.
Alcançarumpúblicomaisamplo,principalmenteaquelecommaisfacilidadenalinguagemdainternet.
SistemadeTecnologiaImplantado.

ModernizarAdministraçãoPública,garantindoaosCidadãos,Transparênciaeacessoas
informações.
Fortalecimento da Transparência e ampliação da capacidade organizacional da

Efetivatransparênciadosatosdaadministraçãomunicipal.

administração pública, visando o melhor funcionamento da Controladoria Geral do
Município.
Realização de Publicidade Institucional e de Utilidade Pública, divulgações das Ações de
ImplantarSistemaparadisponibilizarosserviçosdepublicaçõesdasLeiseDecretosdoMunicípio.
Governo.

Compromisso3.2.1.6:

Fortalecer a Procuradoria Geral do Município visando ampliar sua participação na formulação e
viabilizaçãodaspolíticaspúblicasemconformidadecomaConstituiçãoecomaLei.

INICIATIVA

METAS

GestãodasAçõesdaProcuradoriaGeraldoMunicípio
ProveraProcuradoriadeinstrumentosfacilitadoresdassuasatribuiçõesjuridicas.
AcompanhamentoJuridicodaatuaçãodogestorpúbliconaspolíticaspúblicas
Fortalecer a Procuradoria Geral do Município visando ampliar sua participação na
formulação e viabilização das políticas públicas em conformidade com a Constituição e Efetivaroprincípiodalegalidadenaspolíticaspúblicas.
comaLei.
Revisãodaslegislaçõesmunicipais.

Estabelecernovosmétodosquepossibilitemaceleridadenainstruçãoprocessual.

ManutençãodaAssessoriaJudiciarianoMunicipio

Apoiar100%dosprojetosdedesenvolvimentodasecretaria.
Monitorarrecebimento,cargaeremessadosprocessosadministrativoscomàsrespectivasmanifestações

GerenciamentoprocessualInformatizado.

(despachos,diligências,pareceres,etc).

CapacitarprofissionaisqueatuamnaáreadaProcuradoria.

Melhorasignificativadosserviçosprestrados.
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Compromisso3.2.1.7:

Atender ao disposto na Resolução 1120/06 do TCM/BA contribuindo assim com a eficiência, eficácia e
efetividade das ações municipais, reduzindo a quantidade de notificações e achados da 6ª IRCE do
TCM/BA.

INICIATIVA

METAS

Desenvolverdiligênciasnosdiversosdepartamentosmunicipais

Ampliaraquantidadedediligênciasrealizadasmensalmenteem114,7%

AnalisarosprocedimentoslicitatóriosedispensaseInexigibilidadedelicitações

Ampliarem14,04%dasanalisesnosprocedimentos

AnaliseconcomitantedosprocessoslicitatóriosFluxodadespesa

Ampliarem8,42%asautuaçõesnosprocessosadministrativos

ElaboraredesenvolveroplanomunicipaldeAuditoria

Ampliarem70%asauditoriasrealizadasnosmaisdiversosdepartamentosmunicipais

Analisarosprocessosdepagamentodomunicípio

Ampliarem21,31%asanalisesrealizadasnosprocessodepagementodoMunicípio

ModernizaçãodasinstalaçõesdaControladoria

Prover a Controladoria dos equipamentos necessários para a realização das suas atividades de forma célere
eefetiva.

Compromisso3.2.1.8:

DesenvolverProgramadeEstágionaControladoriaGeraldoMunicípio

INICIATIVA

METAS
Selecionar 02 estagiários de nível superior afim de oferecer conhecimento prático das funções profissionais,
e possibilitar aos estudantes um contato empírico com as matérias teóricas que lhes são passadas em sala
deaula.

Implantaroprogramamunicipaldeestágio

Compromisso3.2.1.9:

Agênciadedesenvolvimentoeconômicoesocial.

INICIATIVA

META

Promover, em articulação com os demais órgãos do Executivo e com os agentes
econômicosesociais,arealizaçãodediagnósticos,deestudosdeoportunidade,depré
viabilidade e viabilidade final de investimentos e de desenvolvimento de interesse do
Município.

Realizareventos

Criar as condições para um amplo debate e intercambio de opiniões entre as instituições
e os agentes econômicos e sociais com objetivos de identificar, caracterizar e catalogar
Implantaçãodeindústriasedeserviçosnomunicípio
oportunidades de investimentos para o desenvolvimento municipal, enfatizando o
melhoraproveitamentodaspotencialidadesdetodosossetores.
Preparar termos de referência para a contratação de estudos técnicos de viabilidade
técnica e econômica com especialistas e firmas especializadas, cujas especificações
técnicas estejam fora da capacidade e do alcance técnico da Agência Municipal de DivulgarprojetoseplanosdedesenvolvimentoparaoMunicípio.
DesenvolvimentoEconômicoeSocial.
Dar apoio logístico e estratégico aos investidores interessados em realizar Promoverincentivosparaamaterializaçãodetaisinvestimentos.
investimentosnoMunicípio

Promover a articulação com os Bancos de Fomento para facilitar a canalização do
crédito aos pequenos e médios produtores, principalmente daqueles que participam de
projetosdeiniciativadoPoderExecutivo.
Coordenar a execução de projetos de desenvolvimento regional nos quais esteja incluído
oMunicípiodeUbatã,especificamentenaatividadeouatividadesdoprojetoqueestejam
sendoimplementadosnassuaszonasruraisdoMunicípio.

Compromisso3.2.1.10:

Ampliarasoportunidadesdegeraçãoderendaeemprego

PromoverasoportunidadesdenegócioseparceriasdeempresasdoMunicípio

OcompromissodeUbatãéplanejarparaotimizarrecursosesedesenvolver.

INICIATIVAS

METAS

Apoiar as outras secretarias com o suporte técnico para o desenvolvimento de suas
Auxiliarnoqueestiveràsuaalçada.
atividades,atravésdeestudosepesquisas.
Mantersistemaestatístico

Proveraprefeiturademecanismoestatísticoquepossibilitemelhorgestão.

Fiscalizarobrasparticulareseposturas.

Auxiliarosórgãosondeestãolotadasobras.

Gerirofundomunicipaldeeducação.

Gerênciatransparenteeequilibrada.

Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Governo do
Município,referentesarecursosqueserãoadministradospeloFundo.
Estabelecer as políticas de modernização da gestão pública e os processos de
planejamentoestratégicodaadministraçãomunicipal.

Captaçãoderecursos.

Cumpriroseupapeldeprospecção.

Programa/CompromissoTransversal
ÓrgãoResponsável

DIVERSASSECRETARIASDAADMINISTRAÇÃODIRETA
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PREFEITURAMUNICIPALDEUBATÃ
ESTADODABAHIA
PPA2018/2021
EixoEstruturante:

4GESTÃO:GOVERNOESOCIEDADE

ÁreaTemática
Programa

4.1Legislativo
4.1.1GestãodoPoderLegislativo.

MacroObjetivo
PoderLegislativoEficaz,Eficiente,DemocráticoeTransparente
Referência

Unidadede

Indicador
RepassesDuodecimais

ÍndiceEsperado

Medida

Ano

Índiceatual

PPA

Numeral

12
Semdados

80%

Semdados

PercentualdeServidoresCapacitados

%

2017
2017

Percentualdeprojetosanalisados

%

2017
Fonte

ValordoProgramaporFonte

12
100
EmR$1,00

Valor
2018
20192021
1.931.800 7.033.684
1.931.800 7.033.684
8.965.484

Tesouro
Subtotal
ValorGlobaldoPrograma

GarantiroPlenofuncionamentoeatransparênciadaCâmaraMunicipal

Compromisso4.1.1.1:
INICIATIVA

METAS

DesenvolvimentoInstitucionaldaCâmara.

FortalecerosistemaInstitucionaldoPoderLegislativo

EstruturaçãoTecnologicadaInformação.

Efetivatransparênciadosatoslegislativo

DesenvolvimentoeQualificaçãodosServidoresdoLegislativo.

QualificarosRHparaobteromáximodedesempenhonoexercíciodasatividades.

GestãodosServiçosAdministrativosdaCâmaraMunicipal.

Atender100%damanutençãodasatividades

ManutençãodoPlenário.

SessõesLegislativasRealizadas

Manutenção e Expansão dos canais de comunicação do Poder
ExpandiraRededeComunicaçãodaCâmara
LegislativocomoCidadão.
ModernizaçãodasInstalaçõesdaCâmara.

Mobiliárioadquirido

PromoçãoeDivulgaçãodasAçõesdaCasaLegislativa.

TransparênciadosAtosLegislativo

Aquisição, ampliação e reforma da estrutura física da Câmara
Estruturarparaobteromelhordesempenhonasatividadesdesenvolvidas.
municipal.
Compromisso4.1.1.2:

Intensificarocontatoentreacomunidade,aAdministraçãoeaCâmaraLegislativa
METAS

INICIATIVA
Programação de debates e reuniões com a sociedade civil com
Ampliaraparticipaçãopopular
finalidadedeestimularaparticipaçãonaGestãoPública.

Implantar Sistema para disponibilizar os serviços de publicações das GarantiraoCidadãoacessoainformação,transparência.
LeiseDecretosdoMunicípio.
OrdenaroacervodedocumentosparaconhecimentodaSociedade
Garantia de acesso a informações de interesse coletivo sobre os
AproximaroPodereasComunidades
registroadministrativosjuntoaoPoderLegislativo.
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PREFEITURAMUNICIPALDEUBATÃ
ESTADODABAHIA
PPA2018/2021

ÁREA
TEMÁTICA

4.GESTÃO: 3.GESTÃO
GOVERNO
PÚBLICA
1.PROTEÇÃOSOCIALE
2.DESENVOLVERACIDADE
PARTICIPATIVA
E
DIREITOSHUMANOSCOM
DEFORMASUSTENTÁVEL
SOCIEDAD
E
QUALIDADEDEVIDA
E
TRANSPARENTE

EIXO

1.1EDUCAÇÃO

PROGRAMA
1.1.1ATENÇÃOPRIMÁRIA

1.2ASSISTÊNCIASOCIAL 1.2.1AÇÃOSOCIALEFETIVA

1.3SAUDE

1.4CULTURA,
DESPORTOELAZER

1.3.1SAÚDEDEEXCELENCIA

2.1.1UBATÃESTRUTURADA
2.1.2 TRÂNSITO
URBANO

2.3MEIOAMBIENTE

TESOURO

2019a2021

OUTRASFTS TESOURO OUTROS

2.318.761 16.445.577 7.166.117 49.824.950

3.000.000 1.053.915,84 8.500.000 3.757.120,16

4.873.424,26 5.442.081,12 15.059.850,08 16.818.716,88

1.4.1CULTURA,DESPORTOELAZER
1.500.000 218.904,32 4.500.000 258.423,68
PARATODOS

2.1INFRAESTRUTURA

2.2AGRICULTURA

2018

,

TRANSPORTE

2.2.1FOMENTODAAGRICULTURA

3.400.000 1.032.007,12 13.700.000 2.826.065,88
1.000.000 171.745 3.000.000 739.368

500.000

200.000 1.500.695 600.000

2.3.1 MEIO AMBIENTE ADEQUADO E
1.019.152 100.000 1.690.000 400.000
EQUILIBRADO

3.1PLANEJAMENTODE
3.1.1FINANÇASEEFICIÊNCIA
GESTÃOFISCAL

3.000.000

8.449.694

3.2PLANEJAMENTODE
GESTÃOESTRATÉGICA 3.2.1ADMINSTRAÇÃOGERAL

5.000.000

16.000.000

1.931.800

7.033.684

4.1LEGISLATIVO

4.1.1GESTÃODOPODER
LEGISLATIVO

TOTALDOPLANOPLURIANUAL(PPA2018/2021)

27.543.138,00 24.664.230 86.600.039,53 75.224.645,00
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PREFEITURAMUNICIPALDEUBATÃ
ESTADODABAHIA
PPA2018/2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO (2016 à 2021)

ESPECIFICAÇÃO DA FONTE

2016

000
000
000
001
002

RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS - PODER EXECUTIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS - PODER LEGISLATIVO
25% - EDUCAÇÃO
15% - SAÚDE

04
15

SALÁRIO EDUCAÇÃO
RECURSOS FNDE

10

FCBA

14

RECURSOS SUS

16

RECURSOS CIDE

18
19

FUNDEB 60%
FUNDEB 40%

022 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
023 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - Saúde
024 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS

2017

20.716.554,38
15.633.909,38

24.741.303,12
18.167.518,08

1.237.305,00
3.845.340,00
455.545,00
638.993,00

2018

2019

2020

2.119.525,92
4.454.259,12

27.543.138,17
18.419.617,34
1.931.800,00
2.318.761,36
4.872.959,48

27.492.785,08
18.189.231,82
2.124.980,00
2.314.522,30
4.864.050,96

27.442.432,00
17.939.528,31
2.337.478,00
2.310.283,25
4.855.142,44

579.960,00
916.920,00

634.476,24
1.003.110,48

633.316,32
1.001.276,64

632.156,40
999.442,80

2021
31.664.822,44
21.211.628,38
2.571.225,80
2.541.311,58
5.340.656,68
695.372,04
1.099.387,08

9.904,15

17.280,00

18.904,32

18.869,76

18.835,20

20.718,72

4.224.125,00

4.591.080,00

5.022.641,52

5.013.459,36

5.004.277,20

5.504.704,92

44.079,63

105.840,00

115.788,96

115.577,28

115.365,60

126.902,16

10.039.004,00
6.692.428,00

9.247.392,00
3.475.008,00

10.116.646,85
3.801.658,75

10.098.152,06
3.794.708,74

10.079.657,28
3.787.758,72

10.587.623,01
3.666.534,59

607.795,00

813.240,00

889.684,56

888.058,08

886.431,60

975.074,76

383.400,00

419.439,60

418.672,80

417.906,00

459.696,60
1.503.402,12

310.007,00

1.253.880,00

1.371.744,72

1.369.236,96

1.366.729,20

028 RECURSOS FEAS

33.446,00

111.240,00

121.696,56

121.474,08

121.251,60

133.376,76

029 RECURSOS FNAS

546.538,00

746.280,00

816.430,32

814.937,76

813.445,20

894.789,72

042 ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS.

187.868,65

303.480,00

332.007,12

331.400,16

330.793,20

363.872,52

45.114.082,81

48.099.543,12

52.207.368,17

52.111.925,08

52.016.482,00

57.696.277,44

TOTAL DA RECEITA
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