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PROJETO DE LEI  

DA LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

 

ANEXO DAS PRIORIDADES FISCAIS 

EXERCÍCIO DE 2018 

 

 

O presente documento, elaborado para dar cumprimento ao 

disposto no § 2º, do art. 165, da Constituição Federal, integra a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2018, sendo o seu conteúdo destinado a 

orientar a elaboração do Orçamento do exercício. 

 

  Tem por objetivo estabelecer as prioridades da Administração 

para o exercício de 2018, relativas às atividades e projetos a serem 

desenvolvidos no exercício, em consonância com o Plano Plurianual: 
 

LDO 2018 

ATIVIDADES E PROJETOS PRIORITÁRIOS 
 

 EIXO 1 – SAÚDE, SANEAMENTO E AÇÃO SOCIAL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

1 Manter o “Programa Saúde na Escola” 

2 Manutenção da Estratégia Saúde da Família – ESF 

3 Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF 

4 Manutenção do Programa Saúde na Escola – PSE 

5 Manutenção do Programa de Saúde Bucal – PSB 

6 Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMUREL – 

CIS/AMUREL 

7 Aquisição e Manutenção de Serviços de Média e Alta 

Complexidade – MAC 

8 Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS 

9 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 

10 Convênio com a Traumatologia (Hospital São Camilo) 

11 Manutenção do Convênio Hospital São Camilo (Urgência/Emergência) 

12 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas 

13 Manutenção da Policlínica Municipal 

14 Manutenção de Convênios com Entidades  

15 Aquisição e distribuição de medicamentos e insumos estratégicos 

16 Manutenção de Programas e ações em Vigilância Sanitária e Ambiental 
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17 Criação e Manutenção de Programas e ações em Vigilância 

Epidemiológica (Dengue, Imunização, DST/AIDS/HIV, Hepatites, 

Tuberculose, Hanseníase, Doenças de Notificação Compulsória) 

18 Criação e Manutenção de Programas e ações em Vigilância 

Nutricional; Criação e Manutenção de Programas e ações em 

Saúde do Trabalhador 

19 Manutenção de Sistemas de informatização da Rede Municipal de 

Saúde (Prontuário Único, Controle de Estoque–Almoxarifado e 

Farmácia, Exames Laboratoriais, etc.) 

20 Capacitação e Formação continuada dos profissionais de saúde em 

humanização 

21 Reforma Ampliação e Construção de Unidades de Saúde 

22 Aquisição de Veículos 

23 Manutenção do CEREM – Centro de Referência da Mulher 

24 Aquisição de CAF-CIRURGIA DE ALTA FREQUENCIA DE COLO 

25 Aquisição de Colposcópio de Alta Resolução com Tela 

26 Contratação de Médicos de Ginecologia e Obstetrícia 

27 Criação do Centro Municipal de Zoonoses 

 

 

 EIXO 1 – SAÚDE, SANEAMENTO E AÇÃO SOCIAL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

28 Implementação da política de assistência social no que preconiza 

o  Sistema Único da Assistência Social – SUAS (Manutenção do Fundo 

de Assistência Social) 

29 Atendimento às famílias das comunidades em vulnerabilidade social, 

buscando a ampliação da cidadania e autonomia destas (Manutenção 

do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS e Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV) 

30 Implantação do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social 

-  na região Sul do município 

31 Ofertar serviço especializado e continuado a famílias e indivíduos em 

situação de ameaça ou violação de direitos (Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social-CREAS) 

32 Atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade temporária 

através da concessão benefícios eventuais 

33 Oportunizar a inserção das famílias em situação de pobreza ou extrema 

pobreza no cadastro único da assistência social (Cad. Único/Programa 

Bolsa Família) visando à possibilidade de acesso aos programas sociais 

do governo federal 
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34 Oportunizar capacitação e fomentar geração de renda para as famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família (ACESSUAS) 

35 Melhoria do atendimento ao cidadão, através da adequação e ampliação 

do espaço físico (Manutenção do Espaço Cidadão) 

36 Reordenamento e Manutenção do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos-SCFV 

37 Promover integração e socialização da pessoa idosa através de 

atividades e oficinas que visam o bem estar e a inclusão social (Centro 

de Atenção a Pessoa Idosa–CAPI e grupos tradicionais de mães e 

idosas) 

38 Atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade pessoal 

e social promovendo ações educativas que resgatem a qualidade de 

vida, dignidade e cidadania. (Programa Construindo o Futuro) 

39 Acolher crianças e adolescentes afastados do convívio familiar em 

decorrência de situação de risco pessoal ou social (Programa Acalento) 

40 Articular ações  no que tange à abordagem social (kit higiene, passagem 

para pessoas em situação de rua e encaminhamentos das demandas à 

rede socioassistencial) 

41 Intensificar mobilizações e campanhas para o combate à violência 

doméstica, violência contra à mulher e ao abuso e exploração 

sexual de crianças e adolescentes 

42 

 

 

Atender as famílias economicamente carentes com melhorias, 

construção, reconstrução e/ou ampliação de unidades habitacionais, 

dentre outros benefícios (Habitação) 

43 Implantação de Loteamentos e/ou Condomínios de Interesse Social 

(projeto Habitacional) 

44 Fomentar ações para a regularização fundiária dos imóveis existentes 

no município 

45 Formular políticas e diretrizes voltadas à promoção dos direitos da 

cidadania, da criança, do adolescente, do idoso e das minorias (Grupos 

de etnias, LGBT, dentre outros) 

46 Intermediar vagas de emprego via SINE, fomentar a implementação da 

lei da aprendizagem junto a empresas do município e implantar o 

projeto de economia solidária em parceria com outras secretarias e 

ONGs locais 

47 Implantação do Projeto de Economia Solidária “Banco Social” 

48 Adesão à Campanha “16 dias de Ativismo” (20 de novembro a 10 

de dezembro) 
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 EIXO 1 – SAÚDE, SANEAMENTO E AÇÃO SOCIAL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

49 Identificação e estudo técnico-científico das áreas de preservação 

permanente (APP’s) do Município de Imbituba 

50 Realizar o monitoramento socioambiental da zona costeira de Imbituba 

por meio da pesquisa-ação com alunos do 5º das escolas da rede 

municipal de ensino 

51 Fiscalização Preventiva 

52 Aquisição de veículo 

53 Calendário da Semana do Meio Ambiente 

 

 

 EIXO 2 – EDUCAÇÃO E CULTURA 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

 CULTURA E ESPORTE 

-  DIRETORIA DE EDUCAÇÃO -  

54 Atualização da Proposta Curricular - Formação de professores 

55 Projeto Saúde na Escola - ampliação e integração ao Projeto Arte por 

toda parte e Sabor, Saber e Saúde 

56 Programa de Seleção de Resíduos Sólidos e Composteiras nas Escolas 

57 Elaboração da Agenda Escolar para a Educação Infantil 

58 Programa Club Aluno - serviço para análise do rendimento escolar com 

apoio pedagógico em ambiente on-line para escolas do Ensino 

Fundamental II da Rede Municipal de Ensino 

59 Programa de Robótica 

60 Workshop para Educação Especial 

61 Programa de parceria com AMAI e FCEE – Fundação Catarinense de 

Educação Especial 

62 Elaboração e confecção do caderno de Inglês do 1º ao 5º ano 

63 Formação de professores com Terapeuta Ocupacional 

64 Poesia sobre rodas - ambientação do transporte escolar e formação de 

monitores 

65 Meditação e Yoga como política pública integrada ao Projeto Saúde na 

Escola 

66 Programa de Qualidade de vida do professor - cuidar de quem 

educa 

67 Otimizar e alocar os professores, reduzindo o número de faltas 

68 Programa de Apoio Pedagógico - PAP, com a Escola de pais - formação 

e orientação aos pais com atendimento de psicólogo 

69 Diagnóstico auditivo das crianças e adolescente da rede municipal 

70 Estímulo à escrita de poemas e contos nas escolas da rede, por meio de 

projetos com os professores das escolas 

71 Aquisição de livros e software para as bibliotecas escolares  

72 Formação de atendente de biblioteca escolar 
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73 Seleção de Diretores e Coordenadores Pedagógicos por 

competência técnica 

74 Realização de estudos de casos e visitas nas Unidades Escolares com a 

Equipe Multiprofissionais 

75 Ampliação do horário de atendimento dos Centros de /educação 

Infantil – das 7 às 19h 

76 Modernização da Tecnologia de Informação nas Unidades 

Escolares – Internet, Computadores e Robótica 

77 Reforma e ampliação de Unidades Escolares: Escola Municipal 

Hermínia de Souza Marques e Escola Municipal Belarminda de Souza 

Pires 

Reforma e ampliação dos Centros Municipais de Educação Infantil: 

Domingos Frasson; Doraci da Silva Spillere; Clara Heitch Soares; 

Marilene Floriano Pollachinni; Altona 

 

 

 EIXO 2 – EDUCAÇÃO E CULTURA 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

ESPORTE 

-  DIRETORIA DE CULTURA -  

 Patrimônio Cultural 

78 Estimular a compreensão dos museus, centros culturais e espaços de 

memória como articuladores do ambiente urbano, da história da cidade 

e de seus estabelecimentos humanos como fenômeno cultural 

79 Estimular e consolidar a apropriação, pelas redes públicas de ensino, do 

potencial pedagógico dos acervos dos museus, contribuindo para 

fortalecer o processo de ensino-aprendizagem em escolas públicas 

80 Fomentar a implantação, manutenção e qualificação dos museus no 

Município de Imbituba, com o intuito de preservar e difundir o 

patrimônio cultural, promover a fruição artística e democratizar o 

acesso, dando destaque à memória das comunidades e localidades 

81 Potencializar os equipamentos e espaços culturais, bibliotecas, museus, 

centros culturais e sítios do patrimônio cultural como canais de 

comunicação, e diálogo com os cidadãos, e consumidores culturais, 

ampliando sua participação direta na gestão destes equipamentos 

82 Aumentar em 6%, as visitas aos equipamentos culturais do município 

83 Viabilização do Projeto: Usina do saber – Projeto de Restauração 

da Antiga Usina Termoelétrica de Imbituba com a restauração e 

requalificação da mesma 

84 Implantação do Museu Histórico Municipal de Imbituba – Museu 

Usina e Centro Cultural 

85 Revitalizar o Museu da Baleia, de modo que funcione adequadamente 

e possa atender as escolas, os habitantes locais, os pesquisadores e os 

turistas 

86 Trabalhar o tombamento/registro de bens culturais materiais e 

imateriais de Imbituba 
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87 Estabelecer formas de incentivo à manutenção e valorização do 

patrimônio cultural no município 

88 Incentivar as apresentações da cultura popular 

89 Incentivar e apoiar os eventos locais, promovidos por coletivos, pela 

sociedade civil, por grupos tradicionais ou pelo poder público 

90 Viabilizar a revitalização de edificações e espaços públicos de 

convivência existentes na cidade, principalmente com vínculo 

histórico, junto a terceiros e entidades privadas, para que se tornem 

espaços de uso cultural 

91 Criar programas de aquisição, inventário, tombamento e registro de 

acervos de cunho cultural 

92 Capacitar os funcionários do órgão gestor cultural sobre a legislação, 

técnicas e inovações na área da cultura 

93 Promover, incentivar e oportunizar atividades de formação no campo 

cultural 

94 Ofertar cursos e/ou oficinas de capacitação e formação para produção 

cultural, assim como o deslocamento 

95 Promover oficinas de capacitação em “Educação Patrimonial” para os 

professores da rede pública e privada de ensino e para as comunidades 

por meio das associações de bairro  

96 Contribuir para a consolidação da implantação do Sistema Nacional de 

Informações e Indicadores Culturais (SNIIC) como instrumento de 

acompanhamento, avaliação e aprimoramento da gestão e das políticas 

públicas de cultura 

97 Em parceria com os órgãos gestores de turismo e esporte, empresários 

e sociedade civil, elaborar um diagnóstico do turismo cultural, com o 

intuito de perceber a viabilidade do turismo sustentável em relação ao 

patrimônio cultural Imbitubense 

98 Coletar, sistematizar e interpretar dados, fornecer metodologias e 

estabelecer parâmetros à mensuração da atividade do campo cultural e 

das necessidades sociais por cultura, que permitam a formulação, 

monitoramento, gestão e avaliação das políticas públicas de cultura e 

das políticas culturais em geral, verificando e racionalizando a 

implementação do Plano Municipal de Cultura - PMC e sua revisão nos 

prazos previstos 

99 Levantar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para 

a caracterização da demanda e oferta de bens culturais, para a 

construção de modelos de economia e sustentabilidade da cultura, para 

a adoção de mecanismos de indução e regulação da atividade 

econômica no campo cultural, dando apoio aos gestores culturais 

públicos e privados, no âmbito do Município 

100 Exercer e facilitar o monitoramento e avaliação das políticas públicas 

de cultura e das políticas culturais em geral, assegurando ao poder 

público e à sociedade civil o acompanhamento do desempenho do 

Plano Municipal de Cultura – PMC 
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101 Fortalecer o Programa Municipal de Incentivo à Cultura – 

PROCULT 

102 Cobrir despesas de custeio 

103 Cobrir despesas da folha de pagamento 

104 Fomentar as manifestações culturais dos diversos grupos étnico-raciais 

105 Disponibilizar o acesso aos espaços e atividades culturais produzidos 

no município 

106 Incentivar as cadeias produtivas da economia na área cultural através 

de melhoria na infraestrutura em pequenas feiras e negócios 

107 Realizar eventos culturais descentralizados buscando parceria junto a 

iniciativa privada para o incentivo à cultura  

108 Implantação da Feira da Praça, para realização da feira do 

artesanato e eventos culturais 

109 Incentivar, divulgar e fomentar a realização de calendários e mapas 

culturais que apresentem sistematicamente os locais de realização de 

eventos culturais, encontros, feiras, festivais e programas de produção 

artística e cultural 

110 Promover e colaborar com a realização de eventos culturais nos mais 

variados segmentos 

111 Aumentar em 5% a participação em eventos locais por parte da 

comunidade Imbitubense 

112 Confeccionar um calendário anual dos eventos culturais de Imbituba  

113 Incentivar e apoiar os eventos locais, promovidos por coletivos, pela 

sociedade civil, por grupos tradicionais ou pelo poder público 

114 Viabilizar o transporte de pessoas e materiais para eventos culturais 

115 Alocação de imóvel para a Biblioteca Pública Municipal Cônego 

Itamar Luiz da Costa em sede própria e adequada, em localização 

estratégica e acessível 

116 Buscar a realocação e reativação, em local próprio, da Biblioteca 

Pública Municipal Adílio Candemil (Mirim)  

117 Aquisição de mobiliário (estantes, mesas e cadeiras, dentre outros) 

118 Informatização, sistematização e padronização dos serviços da Rede de 

Biblioteca 

119 Atualização e diversificação dos acervos bibliográficos, acrescidos de 

suporte digital 

120 Manutenção e restauro do acervo bibliográfico  

121 Criação e manutenção da Rede de Bibliotecas Públicas e Comunitárias 

122 Capacitação (oficinas) de agentes de leitura e/ou Auxiliar de Biblioteca 

integrantes da Rede de Bibliotecas 

123 Apoiar e dar continuidade a serviços e ações culturais literárias 

(Tenda Literária – 4 por ano no verão; Sarau Musical de 

aniversário da biblioteca – anual; Festival Literário e/ou Feira do 

Livro) 

124 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura 
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125 Criar editais que financiem diretamente os projetos culturais 

imbitubenses, com recursos do Fundo Municipal de Cultura 

 

 

 

 

 EIXO 2 – EDUCAÇÃO E CULTURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

ESPORTE 

- DIRETORIA DE ESPORTES -  

126 Construção, ampliação, reforma e modernização da infraestrutura 

esportiva e de lazer Ginásio de Esportes Olivar Francisco, Pista de 

Skate – Centro, Quadras comunitárias 

127 Festivais e Campeonatos esportivos – “Imbituba no Peito” 

128 Esporte e comunidade  

 

 

 EIXO 3 – TURISMO E FOMENTO EMPRESARIAL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E TURÍSTICO 

 Desenvolvimento Econômico 

129 Regularização do Condomínio Industrial 

130 Investimento em infraestrutura 

131 Criação do Parque tecnológico e empresarial; 

132 Criação da Casa do Empreendedor 

133 Qualificação da mão de obra local 

 Desenvolvimento Turístico 

134 Construção de Pórtico na Vila Nova 

135 Atuação junto à Região dos Lagos dos Municípios de Laguna, 

Garopaba e Imbituba, através do Projeto Turismo Regionalizado 

136 Construção do Monumento à Santa Paulina – revisão do Projeto EIA / 

RIMA 

137 Sinalização para o Trânsito – Projetos / Execuções de placas de 

orientações turísticas e indicativas de informações 

138 Calendário Turístico – realização de eventos municipais, 

fortalecendo a marca IMBITUBA, com ênfase nos projetos Capital 

da Baleia Franca; Praia do Rosa; Festa do Camarão; Réveillon; 

Carnaval; Verão Show 

139 

 

Construção de Mirante no Bairro Guaiúba 
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 EIXO 3 – TURISMO E FOMENTO EMPRESARIAL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL AGRÍCOLA E DA PESCA 

 1.Administração e Manutenção da Agricultura e pesca 

140 1.1 – Centro de Administração 

141 1.1.1 - Adquirir terreno junto ao governo estadual ou federal, com 

aproximadamente cem mil metros quadrados, por doação direta, 

compra, ou sistema de comodato, próximo a BR 101 o mais 

centralizado possível 

142 1.1.2 - Fazer projeto técnico da obra – SEDURB/SEINFRA/SEDSAP 

143 1.1.3 - Utilização imediata do espaço com serviços que não dependam 

de obras, por exemplo horto florestal, campos experimentais, etc. 

144 1.2 – Contratação e capacitação de profissionais técnicos para garantir 

a execução das atividades administrativas, dos serviços de campo e dos 

projetos 

145 2 Patrulha Mecanizada 

146 2.1 – Aquisição de Novos Equipamentos  

147 2.1.1 – Plantadeira de milho e feijão 

148 2.1.2 – Batedor (trilhadeira) de grãos 

149 2.1.3 – Colheitadeira 

150 2.1.4 – Trator agrícola 

151 2.1.5 – Caminhão/prancha para transporte de máquinas 

152 2.1.6 – Caminhonete para 5 lugares 

153 2.2 – Manutenção da Patrulha Mecanizada 

154 3 Parcerias Público-Privadas 

155 3.1 – Busca de parcerias para fortalecimento da cadeia produtiva 

agrícola e da pesca 

156 4. Fortalecimento da Pesca Artesanal 

157 4.1 – Cais Pesqueiro 

158 4.1.1 – Solicitação de concessão de uso 

159 4.1.2 – Elaboração de projeto 

160 4.2 – Trapiches 

161 4.2.1 – Realizar de forma participativa, através de parcerias, 

diagnóstico ambiental, cultural e socioeconômico das ocupações de 

ranchos e trapiches no entorno das lagoas do Mirim e da Ibiraquera 

162 4.3 – Apoio e Fomento 

163 4.3.1 – Aquisição de fábrica de gelo e câmara fria 

164 5 Fortalecimento da Agropecuária 

165 5.1 – Implementar o sistema de inseminação artificial 

166 5.2 – Incentivar o melhoramento de pastagem 

167 5.3. Hortas Escolares e Comunitárias 

168 5.3.1 – Criar e divulgar o programa de Hortas Escolares, aplicar o 

“Projeto Horta Escolar: Plantando Alimento, Colhendo Saúde e 

Sabedoria” 
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169 5.3.2 – Criar e divulgar o programa de Hortas Comunitárias, 

aplicar o “Projeto Hortas Comunitárias: Fortalecendo Vínculos 

para a Vida” 

170 5.4 Horto Florestal 

171 5.4.1 - Criar espaço para produção de mudas diversas: espécies nativas, 

frutíferas, ornamentais, medicinais e hortaliças 

172 5.4.2 – Distribuição de mudas, conforme a disponibilidade, para 

escolas, comunidades e espaços públicos 

173 5.4.3 – Plantio de algumas espécies em espaços e vias públicas 

174 5.5 – Construir parcerias para fortalecimento da cadeia produtiva de 

butiá 

175 5.6 – Construir parcerias para fortalecimento da cadeia produtiva de 

mandioca 

176 5.7 – Fomentar a construção de açudes e o preparo do solo para plantio 

177 6 Exposição e Organização e Eventos 

178 6.1 – I Conferência Municipal da Pesca Artesanal (previsão março) 

179 6.2 – I Conferência Municipal da Agricultura Familiar (previsão 

julho) 

180 6.3 – Participação na Festa do Camarão como Expositor e Organizador 

181 6.4 – Participação na Feira da Mandioca de Imbituba e outros eventos 

como exposi 

tor 

182 6.5 – Realização de Oficinas e Palestras 

183 6.5.1 – Oficinas e palestras sobre o manejo agroecologia, 

desenvolvimento sustentável e pesca 

184 7 Apoio para Aquisição, Construção e Reforma de Embarcações, 

Equipamentos e Unidades e Produção Vegetal e Animal 

185 7.1 – Fortalecimento de unidades de processamento vegetal e animal, 

com destaque para o SIM – Serviço de Inspeção Municipal 

186 8 Reconhecimento e Regularização Fundiária de Comunidades 

Tradicionais 

187 8.1 – Cadastro do agricultor, pescador e extrativista 

188 8.2 – Estabelecer parcerias para reconhecimento de direitos 

humanos, tradicionais e fundiários 

189 8.3 – Estabelecer parcerias para fomentar infraestrutura básica 

(estradas, energia e água) 

 

 

 

 

 EIXO 4 – GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

190 Capacitação Interna – Janeiro 

191 Workshop de Licitação – Março 

192 Imbituba Conectada (3 novos pontos) – Abril  
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193 Festa do Trabalhador – Maio 

194 Prefeitura no Bairro–Todos os meses a depender da solicitação do 

prefeito 

195 Setembro Laranja (Defesa Civil) – Setembro 

196 Natal Encantado – Novembro e Dezembro 

197 Construção do Arquivo/Almoxarifado  

 

 

 EIXO 4 – GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

 Gerência de Desenvolvimento Urbano 

198 Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de 

Imbituba 

199 Revisão do Código de Obras 

200 Criação do Manual de Procedimentos de atividades SEDURB 

201 Confecção de modelo de projeto padrão 

202 Padronização, dentro do possível, das análises técnicas 

203 Regulamentação de aprovação de projetos com contrato de compra e 

venda 

204 Padronização de calçadas e passeios públicos das regiões centrais do 

Município 

205 Continuidade da implantação das placas de denominação de vias 

 Departamento de Fiscalização Urbana 

206 Planejamento da fiscalização através de rotas, permitindo percorrer o 

Município a cada 15 dias 

207 Manual de Fiscalização de Obras e Posturas Municipais 

208 Informatização da Fiscalização 

209 Ênfase no tema do parcelamento clandestino de solo 

 

 

 EIXO 4 – GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA 

 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

210 Educação Fiscal 

 

 

 

 EIXO 4 – GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA 

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

211 Contratação de profissional do ramo de Contabilidade, para atuar nas 

demandas judiciais trabalhistas, visando a diminuir os valores pagos 

nos processos judiciais, à título de condenação, o que irá diminuir, por 

consequência, o valor dos Precatórios 

212 Aprimoramento do Setor de Executivo Fiscal, com a criação de um 

departamento específico, o que irá repercutir na otimização do setor 
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respectivo, em um trabalho conjunto com a Secretaria Municipal da 

Fazenda, visando à melhoria da arrecadação dos créditos fiscais que 

foram objeto ajuizamento de demanda judicial 

 

 

 EIXO 4 – GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA 

 UCSCI - UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE 

INTERNO 

213 Controle de Veículos, almoxarifado, frotas, combustível, 

orçamentos, gastos e pessoal  

214 Proposta de aprimoramento da estrutura regimental de órgãos da 

administração pública   

215  Análise de Termo de Referência  

216 Análise de Editais 

217 Fiscalização de Contratos 

218 Acompanhamento das convocações decorrentes de Concurso Público 

e/ou Processo Seletivo   

219 Controle do sistema de ponto eletrônico dos servidores 

220  Proposição de medidas de incremento da receita ou minoração da 

despesa pública 

221  Supervisão/Acompanhamento Conselhos Municipais  

222 Apresentação de parecer/relatório e voto em reunião/sessão de 

Conselho Municipal do qual seja integrante como representante do 

Poder Executivo Municipal (por parecer/relatório e voto) 

223  Relatório e Voto em Conselho Municipal do qual seja integrante como 

representante do Poder Executivo Municipal 

  

 

 

 

 

 

 

 EIXO 5 – OBRAS E INFRAESTRUTURA 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 

INFRAESTRUTURA 

224 Academias de ginástica ao ar livre nas praças 

225 Portal de entrada nos 2 acessos ao município (tendo como símbolo a 

baleia franca) 

226 Recuperação e revitalização da Lagoa da Bomba e Lagoa dos 

Cágados 

227 Manutenção da Balsa do Sambaqui 

228 Pavimentação da Estrada Geral da Barra de Ibiraquera 

229 Pavimentação da Estrada Geral do Sambaqui (Rua Aurino Alves de 

Souza) 
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230 Reativar o PROPAV 

231 Recuperar os calçamentos de várias ruas no município 

232 Refazer dissipador de energia na Lomba – Paes Leme 

 

  


