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Missão
Orientar a gestão para
efetuar entregas com
assertividade e eficiência,
a fim de manter Alagoinhas
como município referência
e polo de desenvolvimento
educacional e de saúde,
dinamizando ações e
iniciativas que atendam
necessidades e contribuam
para o desenvolvimento
sustentável do município e
para qualidade de vida do
cidadão.
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CARTA DO PREFEITO
Alagoinhas continua se destacando entre os municípios

e Humano elemento prioritário para a elevação da

Considerando essa realidade, nossa gestão continua

atingimento baseado nos cenários que se apresentam

do Litoral Norte baiano. É um município polo na região em

qualidade de vida dos munícipes através de ações de

priorizando o fortalecimento da cultura do planejar e da

a fim de manter Alagoinhas como município referência

infraestrutura de saúde, de educação e na transparência

melhoria da saúde, qualidade da educação, promoção da

promoção do monitoramento desses resultados, tornando

como no polo de desenvolvimento educacional e de

das políticas públicas adotadas. Exercendo uma posição

acessibilidade a cultura, turismo e ao esporte sem perder

o Planejamento um instrumento de integração das

saúde, onde a população carente é atendida com

privilegiada no ramo da indústria, comércio e serviços

de vista a assistência a população vulnerável. A fim de

ações dos diferentes órgãos da Prefeitura, o que é fator

assistência humanizada, buscando o desenvolvimento

estruturados.

potencializar os resultados faz-se necessário e urgente os

imprescindível para o alcance de resultados positivos e

sustentável no intuito de gerar trabalho e renda com

mapeamentos para dar continuidade ao desenvolvimento

relevantes. Este plano é, para o governo, um elemento de

qualidade de vida para os cidadãos, baseado em uma

O Planejamento Estratégico 2017 X 2020 foi revisado, e

urbano, econômico, rural com sustentabilidade pois a

consulta e monitoramento de tudo quanto discutimos com a

gestão eficiente e transparente.

percebeu-se a necessidade de expandir a visão de futuro

infraestrutura é uma área vital para o desenvolvimento

sociedade, visando maior alcance dos objetivos propostos.

para a cidade de forma a contemplar um projeto ainda mais

socioeconômico por compreender serviços essenciais

E, para as instituições e a sociedade em geral, será uma

Que este plano sirva de referência para nossas ações e

ambicioso do que aquele inicialmente visualizado em 2017,

como

pública,

referência e ponto de apoio para acompanhamento

nos ajude a continuar transformando as aspirações do

estendendo a linha de horizonte até o ano de 2030. Para isso

agricultura, cuja abrangência irá influenciar diretamente

das ações desenvolvidas. Sabemos que as metas são

nosso povo em realidade palpável, concreta e rotineira.

os desafios se tornaram maiores e com metas consideradas

no deslocamento de pessoas e mercadorias, como também

audaciosas, mas é importante traça-las e buscar o seu

audaciosas. Os pilares formados em eixos estruturantes,

no processo produtivo local, resultando no crescimento

demonstram a importância do desenvolvimento Social

econômico de toda região.
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saneamento,

mobilidade,

iluminação
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O

ALAGOINHAS

+10

É

UM

INSTRUMENTO

mecânicas de acompanhamento e monitoramento

possui

de execução das metas e indicadores pactuados

Planejamento

nas peças de planejamento anteriores, todo o

Estratégico lançado em 2017, adaptado aos novos

corpo técnico foi mobilizado, abrindo espaço

desafios que se apresentam e a necessidade

também para a participação popular, no intuito

de pensar e planejar o município a longo prazo.

de construir um Alagoinhas +10 assertivo e eficaz.

Este documento traz uma série de ações a serem

As crises econômicas e sanitária que nos

executadas até 2030, com o objetivo de elevar

circundam nos levam a novos tempos, de

Alagoinhas a um patamar de excelência nas áreas

desafios cada vez maiores e inesperados, que

do serviço público, impactar de forma positiva na

só reforçam a importância de pensar e planejar,

vida dos munícipes e se manter como referência

de antecipar cenários, de buscar a adoção de

para os municípios da região.

tecnologias de sucesso, rumo ao vanguardismo

ESTRATÉGICO
características

DE

GESTÃO

similares

ao

que

e a excelência na gestão de um município em
A gestão atual pensa no futuro mas não abandona

constante crescimento.

o passado, já que tem a compreensão sobre os
diversos problemas que se apresentam a todo

A elaboração do Alagoinhas +10 revela o

momento, seus impactos na vida dos munícipes

compromisso e a seriedade de uma gestão focada

e a ciência de todas as correções necessárias.

em consolidar conquistas e avançar muito mais,

Dessa forma, utilizando como base um diagnóstico

proporcionando o desenvolvimento econômico

das realidades social, econômica e financeira e o

e social para esta cidade em busca do melhor

compilado de informações geradas com a adoção de

para o município e a população juntos em uma
construção coletiva.
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METODOLOGIA

A CONSTRUÇÃO DO
ALAGOINHAS +10 OBEDECEU
AS SEGUINTES ETAPAS:
1 - DIAGNÓSTICO – Analisar estatísticas, identificar

EIXO II – DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO,

problemas e estudar os resultados alcançados foram

RURAL E SUSTENTÁVEL com os temas Desenvolvimento

algumas das atividades executadas nesta etapa, que

Urbano e Mobilidade, Agricultura, Serviços

permitiram uma avaliação consistente e profunda de todos

Meio Ambiente, Saneamento Básico e Desenvolvimento

os aspectos envolvidos na execução das políticas públicas

Econômico;

anteriores

EIXO III – GESTÃO DO PODER EXECUTIVO com o tema

Públicos,

Gestão Pública;
2 - OFICINAS DE DESENVOLVIMENTO – O material
produzido no diagnóstico foi utilizado para fomentar

3 - PARTICIPAÇÃO POPULAR – Foi fundamental para

as oficinas de desenvolvimento de diretrizes, objetivos,

ratificar o conteúdo produzido nas oficinas e contemplar

metas e indicadores. Esta etapa envolveu o engajamento

novas situações e abordagens acerca das necessidades

do corpo técnico de órgãos e autarquias municipais na

dos

elaboração do conteúdo, que foi previamente organizado

adaptadas com o intuito de seguir as prerrogativas

pelos eixos e temas a seguir:

sanitárias de combate ao Covid-19: reuniões presenciais

EIXO I – DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO com

com número reduzido

os temas Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura e

nos mutirões de vacinação contra o Coronavírus; e

Esporte

o engajamento de participação dos servidores como

munícipes.

As

metodologias

de

utilizadas

pessoas;

foram

abordagem

munícipes; disponibilização de um website dedicado para
coleta de sugestões.
10
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ESTRUTURA

A ESTRUTURA DO
ALAGOINHAS +10 APRESENTA
OS ELEMENTOS A SEGUIR:

SAÚDE

1. DIAGNÓSTICO: Um resumo dos status encontrados

4.1 INDICATIVO: Breve resumo das ações e objetivos

nos eixos estruturantes e áreas temáticas

da iniciativa

2. DIRETRIZES: Cenários ideais esperados ao final da
execução de todas as ações propostas

propostas

3. METAS: Materializa em números os resultados a

4.3 ALINHAMENTO COM AS METAS: Referencia

serem alcançados em 2030

quais metas a iniciativa deseja atingir

4. INICIATIVAS: Ações propostas neste documento que

4.4 SELO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO

são detalhadas em:

SUSTENTÁVEL

12

DAS

NAÇÕES

UNIDAS

(ODS):

ASSISTÊNCIA SOCIAL

CULTURA

• Atenção Básica Fortalecida

• Educar pra Valer

• Direitos e Inclusão Social

• Cultura Viva

• Saúde para Todos

• Educação Inclusiva e Universal

• Assistência Humanizada

• Conhecer, Preservar e Valorizar

• Saúde Moderna e Capacitada

• Educar com Qualidade

• Proteção em Primeiro Lugar

• Turismo, Patrimônio Cultural

ESPORTE

4.2 PLANO DE AÇÃO: Detalhamento das ações

EDUCAÇÃO

DESENVOLVIMENTO
HUMANO E MOBILIDADE

AGRICULTURA

• Alagoinhas Esportiva

• Pensar e Planejar o Futuro

• Valor da Terra

• Descobrindo Talentos

• Cidade em Movimento

• Promoção do Comércio

• Ambiente Urbano Digno e

Agrícola

Sustentável

MEIO AMBIENTE

SANEAMENTO BÁSICO

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
• Avança Alagoinhas

Referencia as iniciativas com os Objetivos de

• Cidade Verde

• Saneamento Seguro e

Desenvolvimento Sustentável da ONU

• Reciclando e Gerando Renda

Moderno

SERVIÇOS PÚBLICOS
• Modernização do Serviço
Funerário
• Ilumina Alagoinhas
• Cidade Organizada
• Cidade Digital
• Cidade Segura

GESTÃO
ADMINISTRATIVA
• Gestão por Resultados

• Cidade Limpa

13
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ACOMPANHAMENTO
ACOMPANHAR E MONITORAR
A EXECUÇÃO DO ALAGOINHAS
+10 É PRIMORDIAL PARA O
SEU SUCESSO.

As rotinas de monitoramento e acompanhamento das

Mudanças nas diretrizes estaduais e federais que

ações propostas serão fundamentais para o Alagoinhas

respaldaram iniciativas e ações;

+10. Esta etapa, sob responsabilidade da Secretaria
de Planejamento e Orçamento, envolve a aplicação de

Mudanças

nos

Objetivos

de

Desenvolvimento

metodologias e ferramentas de qualidade nas análises

Sustentável que referenciam as iniciativas;

de dados, assessoramento dos órgãos e autarquias
responsáveis pela execução e a realização de reuniões,

Adoção de novas tecnologias nos diversos processos

“tempestades de ideias” e outros métodos de troca

administrativos públicos;

de informações. O objetivo é engajar os servidores e
gestores quanto à importância do cumprimento das metas

Mudanças de grande escala em qualquer uma das

pactuadas e consolidar a cultura de planejamento na

diretrizes que fomentaram seu conteúdo

gestão pública.
Cabe salientar que este instrumento foi construído com
base nos cenários sociais, econômicos e institucionais
atuais. Sendo assim, é importante destacar que a gestão
atual e as subsequentes podem propor alterações no
conteúdo do Alagoinhas +10 baseadas em:

14
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ÁREAS TEMÁTICAS E
INICIATIVAS

• SAÚDE

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO
16

ÁREAS
TEMÁTICAS

• EDUCAÇÃO
• ASSISTÊNCIA SOCIAL
• CULTURA E TURISMO
• ESPORTE E LAZER
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SAÚDE

Nova sede do SAMU

CULTURA

São João 2018

ESPORTE

Requalificação do Estádio
Municipal Antônio Carneiro

SAÚDE

Entrega da UPA 24 Horas

EDUCAÇÃO

Inauguração de Creche no Barreiro

TURISMO

Memorial da Praça Ruy Barbosa

18

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SAÚDE

Oficina de Capacitação

Requalificação da Vigilância em Saúde

19

SAÚDE

MODERNA E
HUMANIZADA
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A área da saúde registrou importantes avanços

O Alagoinhas +10 propõe ações que miram

nos últimos anos. O aumento da cobertura da

a progressão das políticas de modernização e

INDICATIVO

atenção básica de 60% em 2016 para 68% em

qualificação de equipamentos e processos já

Ampliar a capacidade e a qualidade do

2020; a requalificação de 16 unidades da rede

executadas, além de propor novas frentes de

atendimento à população, modernizar

de saúde, renovação na frota de ambulâncias;

trabalho com o objetivo de ampliar e fortalecer a

as políticas de combate a endemias

implantação de novos equipamentos como

gama de serviços prestados, conferindo qualidade

e fortalecer a rede de prevenção,

a Academia da Saúde e a Unidade de Pronto-

e agilidade aos atendimentos.

Atendimento

(UPA).

Outros

processos

importantes foram iniciados, como o Programa
de Informatização da Saúde, que proporcionou a

METAS

agilidade e segurança no trato das informações.

Ampliar a cobertura das equipes de saúde
da família (68%) e da saúde bucal (36%)

Alagoinhas se tornou referência no combate

para 90%;

ao Coronavírus, com a adoção de uma série

média e alta complexidade.

PLANO DE AÇÃO
• Ampliar o número de Equipes de Saúde
da Família e Saúde Bucal;
• Implementar e manter protocolos
assistenciais
e
código
sanitário
atualizados, conforme prerrogativas do
Ministério da Saúde;

de medidas que impediram a superlotação

Requalificar e modernizar as unidades

das unidades de saúde. O lançamento do

básicas de saúde;

• Realizar e manter o cadastro individual
da população no e-SUS atualizado;

Covid-19 fortaleceu os procedimentos e ações

Implantar e reestruturar equipamentos e

preventivas, garantindo uma taxa de imunização

serviços, ampliando as redes de média e

• Realizar a aquisição de unidades móveis
médicas odontológicas;

completa de mais de 80% entre adultos acima

alta complexidade;

Municipal

de

Vacinação

contra

a

de 18 anos.
Implantar e manter o Prontuário Eletrônico
do Cidadão (PEC) nos serviços de saúde;
Promover ações de capacitação para
profissionais da saúde.
20

mitigando a procura pelos serviços de

entrega de tablets aos agentes de campo, dando

Plano

ODS
2030

ATENÇÃO BÁSICA
FORTALECIDA

• Realizar acompanhamento nutricional
da população inscrita em programas
sociais;
• Realizar e renovar adesão anual ao
Programa Saúde na Escola – PSE;

OBJETIVO 3

Saúde e Bem-Estar

• Desenvolver projetos para captação de
recursos junto ao Ministério da Saúde;
• Construir, reformar e ampliar as unidades
de saúde na sede, distritos e zona rural;
• Reformar a sede da Vigilância em Saúde;
• Implantar projeto de controle de
natalidade de animais felinos e caninos
em situação de vulnerabilidade;
• Desenvolver banco de dados com
o histórico dos usuários da rede de
saúde, a partir dos dados coletados nos
Prontuários Eletrônicos.

ALINHAMENTO
COM AS METAS
Ampliar a cobertura das

Requalificação de USF no Bairro Jardim Petrolar

equipes de saúde da
família (68%) e da saúde
bucal (36%) para 90%;
Requalificar e modernizar
as unidades básicas de
saúde.

• Realizar ações integradas com diversos
órgãos públicos e privados;
21
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MAIS SAÚDE
Construção do Hospital Materno
Infantil de Alagoinhas

22
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OBJETIVO 3

Saúde e Bem-Estar

INDICATIVO
Ampliar a gama de serviços ofertados,
aperfeiçoar os já existentes e construir
novos equipamentos para fortalecer
as

assistências

de

média

e

alta

complexidade.

PLANO DE AÇÃO
•Construir e implantar o Hospital
Materno-Infantil e o Hospital Geral;
• Requalificar a Policlínica Municipal;
• Implantar Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS) Álcool e outras
Drogas III e CAPS IA (Infância e
Adolescência);

• Ampliar o Centro Especializado em
Reabilitação (CER) III para CER IV;
• Ampliar o serviço da Unidade de Suporte
Avançado (USA) do SAMU;
• Implantar e estruturar equipamentos
para ofertar o serviço acolhimento de
pacientes oncológicos;
• Reforçar a frota de ambulâncias e
veículos;
• Estruturar e aplicar a Política Nacional
de Saúde Integral da População Negra;
• Implantar laboratório de prótese.

ALINHAMENTO
COM AS METAS

• Implantar Laboratório Central de Saúde
Pública (LACEM);
• Implantar equipes de Atenção
Especializada
em
Saúde
Mental
(AMENT), Multidisciplinares de Atenção
Domiciliar (EMAD) e Multidisciplinares
de Apoio (EMAP);

UPA - 24 horas- Unidade de Saúde da Família

Implantar e reestruturar
equipamentos e
serviços, ampliando as
redes de média e alta
complexidade.

• Implantar equipe multidisciplinar para
alérgicos e deficientes;

24

• Qualificar e ampliar os serviços de
cirurgias eletivas;

25
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ODS
2030

SAÚDE MODERNA
E CAPACITADA

OBJETIVO 3

Saúde e Bem-Estar

INDICATIVO
Modernizar as unidades de saúde com
a adoção do Prontuário Eletrônico,
informatizando
atendimento

todo

médico

o

fluxo
do

de

cidadão,

favorecendo a integração entre as
informações e a formação de históricos
do paciente. Outra meta da iniciativa
é a qualificação e capacitação dos
profissionais da saúde, garantindo que os

•
Elaborar
calendário
de
ações
educacionais na área da saúde para a
população;
• Realizar capacitações periódicas para os
profissionais da área da saúde pública;
• Buscar parcerias para viabilizar o
desenvolvimento de aplicativos e outras
tecnologias de atendimento e triagem
prévias à distância.

colaboradores estejam preparados para
ofertar um atendimento humanizado
dentro

das

novas

perspectivas

tecnológicas.

PLANO DE AÇÃO
• Implantar o Prontuário Eletrônico do
Cidadão (PEC) em todos os serviços de
saúde;
• Realizar aquisição de equipamentos de
informática e garantir o fornecimento de
internet para todos os serviços de saúde;
• Reestruturar o Núcleo Municipal de
Educação Permanente (NEPS);

ALINHAMENTO
COM AS METAS
Tablet para prontuário Eletrônico

Implantar e manter o
Prontuário Eletrônico
do Cidadão (PEC) nos
serviços de saúde;
Promover ações de
capacitação para
profissionais da saúde.

26
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Alagoinhas deu um salto na qualidade da

Este instrumento estratégico propõe uma série

educação, mesmo com os impactos causados

de ações que visam a modernização de processos

INDICATIVO

pela pandemia do Coronavírus. Graças à adoção

educacionais, instrumentalização das unidades de

Potencializar

de metodologias de sucesso comprovado em

educação e uma formação pedagógica cada vez

uma

outros municípios, que propiciaram a execução

mais universal e inclusiva.

adotar

INCLUSIVA E
UNIVERSAL

discente, registrou crescimento no Índice de

EDUCAÇÃO

e a implementação de diretrizes pedagógicas

de

promover

qualidade

e

metodologias de combate à

METAS

educacionais estipulados.

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), no
índice de alfabetização das crianças com até 8
anos, redução nas taxas de distorção idade/ano
atualizadas e alinhadas com os novos desafios
da área. As requalificações de pequeno, médio e
grande porte nas unidades escolares e o reforço
na frota de transporte também auxiliaram no
crescimento dos referidos índices.
O surto viral da Covid-19 trouxe novos
desafios para os gestores educacionais e as
ações executadas como a entrega de materiais,
atividades

escolares

e

cestas

básicas,

permitindo a manutenção das aulas nas
modalidades remota e semipresencial, além da
alimentação de qualidade, mitigando a evasão
escolar e permitindo a continuidade do processo
de formação pedagógica dos alunos.
28

alfabetização

ensino,

evasão escolar, alcançando os índices

de programas de formação e qualificação
do aprendizado para os corpos docente e

o

Elevar os índices de alfabetização das
crianças com até 7 anos de idade

PLANO DE AÇÃO

Educação de
Qualidade

• Implantar projeto de correção de fluxo
escolar;
• Fortalecer a gestão escolar com
mecanismos de acompanhamento dos
alunos matriculados;
• Potencializar o Sistema Simples
Alagoinhas para monitoramento da
frequência escolar;
• Reduzir o índice de repetência escolar;

Elevar o IDEB no ensino fundamental dos
anos iniciais (4,7) e anos finais (3,8) para
6,0

• Alocar os professores com perfil
alfabetizador e promover formação para
professores alfabetizadores;

Reduzir os índices de abandono e evasão
(4,1%) para 0,5%

• Realizar planejamento de forma
nucleada e encontros de formação;

Garantir o acesso e o atendimento para as
crianças nas unidades escolares e creches

• Garantir a gestão eficiente do transporte
escolar e a alimentação de qualidade;

Ofertar educação em tempo integral em 10
unidades na educação básica

• Remodelar o Projeto Aprova Alagoinhas
nas turmas de 5º a 9º ano;

Implantar e implementar diretrizes
pedagógicas para as modalidades da
educação básica nas escolas

• Implantar articulador de área nas
escolas de ensino fundamental dos anos
finais;

Instrumentalizar as unidades escolares

• Implementar a recuperação paralela e
reduzir o índice de repetência escolar;

Garantir quadro completo e qualificado
de profissionais da educação em todas as
unidades escolares

OBJETIVO 4

ODS
2030

EDUCAR PRA
VALER

Planejamento Estratégico // 2021 // 2030

• Realizar parcerias para viabilizar projetos
de desenvolvimento e aprimoramento da
formação leitora nos alunos;

• Implantar
estatística.

setor

de

avaliação

e

ALINHAMENTO
COM AS METAS
Elevar os índices de
alfabetização das
crianças com até 7 anos
de idade;

Aluna do Ensino Fundamental

Elevar o IDEB no ensino
fundamental dos anos
iniciais (4,7) e anos finais
(3,8) para 6,0;
Reduzir os índices de
abandono e evasão (4,1%)
para 0,5%.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA
E UNIVERSAL

ODS
2030

OBJETIVO 4

Educação de
Qualidade

INDICATIVO
Ampliar o acesso à educação, fortalecer
a identidade cultural através do ensino e
elevar a qualidade do aprendizado.

PLANO DE AÇÃO

• Garantir o acesso ao atendimento
educacional especializado nas instituições
conveniadas ou salas de AEE, através do
monitoramento da frequência;
• Modernizar as modalidades de educação
para jovens e adultos, aprimorando a
equipe técnica, professores e pedagogos,
em parceria com universidades públicas e
privadas, institutos federais e sistemas.

• Construir centros educacionais e
reformar as demais unidades de educação
infantil;
• Implantar unidades escolares com
período integral;
•
Implantar
e
regulamentar
as
modalidades de educação escolar
quilombola, do campo, de jovens e adultos
e especial na perspectiva da inclusão na
educação básica da rede municipal;
• Implantar o ensino da história e cultura
afro-brasileira e indígena por meio de
ações colaborativas ;

30

ALINHAMENTO
COM AS METAS
Garantir o acesso e o
atendimento para as
crianças nas unidades
escolares e creches;

Alunos da Rede Municipal

Ofertar educação em
tempo integral em 10
unidades na educação
básica;
Implantar e implementar
diretrizes pedagógicas
para as modalidades
da educação básica nas
escolas.
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ODS
2030

EDUCAR COM
QUALIDADE

OBJETIVO 4

Educação de
Qualidade

INDICATIVO
Garantir

melhorias

nos

processos

de ensino com ações de qualificação
do corpo docente e a adoção de
soluções tecnológicas na gestão e
acompanhamento da educação.

• Promover treinamentos de manuseio
dos sistemas informatizados para alunos
e professores ;
• Adquirir equipamentos voltados para a
promoção da tecnologia da informação
na educação municipal;
• Buscar parcerias para desenvolver novas
ações de qualificação dos profissionais da
rede de ensino.

PLANO DE AÇÃO
• Reordenar o quadro efetivo e garantir
profissionais qualificados na rede de
ensino;
• Revisar plano de carreira
coordenadores pedagógicos;

dos

• Garantir o fornecimento de internet nas
estruturas da rede educacional;
• Realizar ações de manutenção e
ampliação do número de computadores
nos laboratórios de informática e
unidades escolares;
• Realizar acompanhamento dos sistemas
de informação e comunicação;
• Implementar sistemas informatizados
de gestão educacional;
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ALINHAMENTO
COM AS METAS
Instrumentalizar as
unidades escolares;

Entrega de equipamentos tecnológicos
para as escolas municipais

Garantir quadro
completo e qualificado
de profissionais da
educação em todas as
unidades escolares.
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A

área

da

Assistência

Social

registrou

avanços que permitiram a ampliação e o
fortalecimento da rede de cuidado. Ampliação
da base de dados dos cidadãos elegíveis pelas
políticas assistenciais;

requalificão de 70%

dos equipamentos do SUAS (Sistema Único de
QUE ACOLHE E
PROTEGE.

Assistência Social); execução de 2 Projetos
de Trabalho Social nos empreendimentos
habitacionais implantados que beneficiaram
mais de 1.000 famílias; ampliação da capacidade
de atendimento à crianças, mulheres e idosos;

ASSISTÊNCIA
SOCIAL

implantação do novo Conselho Tutelar e
reestruturação do Restaurante Popular foram
algumas das várias atividades realizadas.
A pandemia do Coronavírus também exigiu
da Assistência Social uma série de ações
articuladas e estruturadas que garantiram
o acolhimento, a alimentação digna e a
manutenção dos serviços essenciais.
O Alagoinhas +10 propõe diversas frentes de
trabalho em todas as vertentes de atuação do
SUAS Municipal, visando ampliar as políticas
de combate às desigualdades e preconceitos,
fortalecer as ações de reforma e qualificação
das

unidades

de

assistência,

modernizar

normativas e regimentos e promover novas
políticas de ascensão social, garantindo direitos
34

DIREITOS E
INCLUSÃO SOCIAL
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e promovendo inclusão para todos.

METAS

OBJETIVO 1

Erradicação da
Pobreza

INDICATIVO

Ampliar o número de famílias inseridas no
CADÚNICO (37.970) para 48.000;
Ampliar
o
número
de
famílias
acompanhadas pelos CRAS (24.814) para
40.000;
Ampliar o número de usuários nos
Serviços de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos (2.114) para 5.000;
Ampliar o número de usuários no programa
Criança Feliz (800) para 2.400;
Ampliar o número de beneficiados pelos
Programas de Trabalho Social (5.000) para
15.000;
Realizar 32 eventos com temas voltados
para a valorização da diversidade, redução
da violação e garantia de direitos;
Manter as instâncias de controle social em
funcionamento;
Implantar
e
manter
Núcleo
de
Desenvolvimento e Apoio Institucional
(NADI) e o Núcleo de Escuta Especializada
das Demandas Alternativas de Assistência
Social (NEEDAS);
Requalificar os equipamentos do SUAS
Municipal;
Ampliar as refeições
restaurante popular;

ODS
2030

servidas

no

Promover ações de fortalecimento das
políticas de garantia de direitos;

Ampliar as ações de mapeamento
e cadastro da população dentro
dos requisitos assistenciais para
potencializar os serviços do SUAS e
fortalecer os valores de pertencimento
com a comunidade, valorizando os
vínculos institucionais, familiares e
comunitários.

PLANO DE AÇÃO
• Executar serviços e programas
itinerantes de divulgação, cadastro e
atualização do CADÚNICO nos bairros,
distritos e zona rural do município;
• Construir e implantar novos Centros de
Referência em Assistência Social (CRAS)
para ampliar o serviço do Programa de
Atenção Integral à Família (PAIF);
• Implantar e manter o Centro Integrado
de Assistência Social (CIAS);
• Implantar novos núcleos do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV);
• Implantar novas equipes para atender o
Programa Criança Feliz (PCF);

• Implantar e executar projetos
habitacionais e a aplicação de Programas
de Trabalho Social (PTS) através de
parcerias com os governos estadual e
federal ;
• Realizar reparos no lar das famílias que
vivem em vulnerabilidade e risco social;
• Reestruturar e manter as instâncias de
controle social, revisar e adequar as suas
respectivas legislações.

ALINHAMENTO
COM AS METAS
Ampliar o número de
famílias inseridas no
CADÚNICO (37.970) para
48.000;

Ampliar o número de
usuários no programa
Criança Feliz (800) para
2.400;

Ampliar o número de
famílias acompanhadas
pelos CRAS (24.814) para
40.000;

Ampliar o número de
beneficiados pelos
Programas de Trabalho
Social (5.000) para 15.000.

Ampliar o número de
usuários nos Serviços
de Convivência e
Fortalecimento de
Vínculos (2.114) para
5.000;

Execução do Plano de Trabalho Social no
Conjunto Residencial Urupiara

Qualificar servidores;
Capacitar 10.000 usuários do CADÚNICO.
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ASSISTÊNCIA
HUMANIZADA

ODS
2030

OBJETIVO 10

Redução das
Desigualdades

INDICATIVO
Qualificar e humanizar os atendimentos
prestados através da modernização
dos equipamentos do SUAS, da
oferta de serviços institucionais e da
qualificação dos servidores.

• Manter e ampliar a quantidade de
refeições servidas no Restaurante
Popular;
• Implantar o programa Segurança
Alimentar em Primeiro Lugar;
• Implantar setor de Engajamento e
Qualificação dos servidores.

PLANO DE AÇÃO
• Ofertar atendimentos e suporte para as
instituições prestadoras de serviços de
assistência social através do Núcleo de
Apoio e Desenvolvimento Institucional
(NADI);
• Fortalecer as ações vinculadas aos
órgãos assistenciais através do Núcleo
de Escuta Especializada para Demandas
Alternativas da Assistência Social
(NEEDAS);
• Reformar e reestruturar os Centros
de Referência da Assistência Social
(CRAS), sedes dos Conselhos e demais
equipamentos do SUAS;
• Reforçar a frota de veículos;

36

ALINHAMENTO
COM AS METAS
Manter as instâncias
de controle social em
funcionamento;

Ampliar as refeições
servidas no restaurante
popular;

Implantar e
manter Núcleo de
Desenvolvimento e
Apoio Institucional
(NADI) e o Núcleo de
Escuta Especializada das
Demandas Alternativas
de Assistência Social
(NEEDAS);

Promover ações de
fortalecimento das
políticas de garantia de
direitos.

Restaurante Popular

Requalificar os
equipamentos do SUAS
municipal;
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ODS
2030

PROTEÇÃO EM
PRIMEIRO LUGAR

OBJETIVO 10

Redução das
Desigualdades

OBJETIVO 5

Igualdade de
Gênero

INDICATIVO
Ampliar a oferta dos serviços de
proteção social, fortalecer as redes de
cuidado e valorizar a diversidade.
PLANO DE AÇÃO
• Ampliar as equipes do Centro de
Referência de Atendimento à Mulher
(CRAM) e do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social
(CREAS) para atender de forma itinerante
os usuários vítimas de violência;
• Ampliar a oferta de vagas no serviço de
acolhimento para crianças e adolescentes
e população de rua;
• Desenvolver projetos de captação de
recursos para viabilizar a execução de
políticas assistenciais para crianças,
adolescentes e idosos;
• Implantar Centro de Convivência para os
idosos;
• Utilizar os registros dos órgãos de
garantia de direitos para identificar
os tipos de violação e violência mais
recorrentes;
• Ampliar o quantitativo de equipes do
programa Primeira Infância;
38

• Consolidar parcerias e possibilitar o
aumento do número de pessoas com
deficiência atendidas;
• Implantar
Acolhedora;

o

programa

Família

• Implantar o Sistema Municipal de
Atendimento Socioeducativo;
• Realizar campanhas e conferências
em prol da valorização da diversidade,
redução da violação e garantia de direitos;
• Implementar o Plano Municipal da
Infância e da Juventude;
• Implementar o Plano Municipal contra
Violência Letal de Jovens e Adolescentes;
• Implementar o Programa de Igualdade
Racial, Combate e Superação do Racismo ;
• Implantar o Sistema Municipal de
Atendimento Socioeducativo;
• Implantar o Programa “Menstruação
Sem Tabu” através de ações transversais
com a área da Educação ;

ALINHAMENTO
COM AS METAS

Realizar 32 eventos
com temas voltados
para a valorização da
diversidade, redução da
violação e garantia de
direitos;
Promover ações de
fortalecimento das
políticas de garantia de
direitos.

• Implementar a Diretoria de Direitos
Humanos ;
• Implantar o Núcleo
Comunidade LGBTQIA+.

de

Apoio

à
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QUALIFICA
ALAGOINHAS

ODS
2030

OBJETIVO 8

Trabalho Decente e
Crescimento Econômico

INDICATIVO
Fortalecer as políticas de ascensão
social para os usuários do SUAS,
com
ações
de
qualificação
e
encaminhamento da mão-de-obra para
o mercado de trabalho.

PLANO DE AÇÃO
• Buscar parcerias para implantar
padarias comunitárias,
fábricas de
vassouras e detergentes;
• Promover parcerias para ampliar a
oferta de oficinas e cursos de capacitação;
• Implantar programa Mãos que Acolhem;
• Implantar o Centro de Ensino
Profissionalizante de Capacitação para os
usuários do SUAS;
• Integrar a base de dados dos usuários
capacitados e qualificados ao Sistema de
Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM).

40

Etapa de qualificação dos
usuários do CADÚNICO

ALINHAMENTO
COM AS METAS

Capacitar 10.000 usuários
do CADÚNICO.
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CULTURA VIVA

ODS
2030

OBJETIVO 11

Cidades e Comunidades
Sustentáveis

INDICATIVO
Fortalecer as raízes culturais locais,
através da realização e apoio a eventos
tradicionais de pequeno, médio e grande

CULTURA E
TURISMO

QUE RESGATA
E PRESERVA.

porte, de Alagoinhas e região.

Os

projetos

executados

na

cultura

nos

últimos anos promoveram a valorização dos
personagens, das histórias, dos momentos e

PLANO DE AÇÃO

demais ativos regionais, o assessoramento
aos atores atuantes no setor e o fomento aos
eventos e suas manifestações, resultando na
realização e apoio de mais de 100 eventos de
pequeno, médio e grande porte.
A gestão do financiamento emergencial federal
para fomentar a classe artística, uma das
mais afetadas pela pandemia do Coronavírus,
permitiu o repasse de mais de 1,1 milhão de reais
e o beneficiamento de diversas famílias.
O Alagoinhas +10 traz propostas para a área no
intuito de resgatar, preservar e valorizar nossas
raízes e ratificar o município no cenário cultural
regional.

42

METAS
Realizar e apoiar 220
manifestações culturais;

eventos

e

Criar e requalificar 15 espaços culturais;

• Realizar e apoiar as grandes festas e
manifestações culturais tradicionais e
os eventos de pequeno e médio porte na
sede, distritos e zona rural;

e

• Buscar parcerias para fortalecer as
ações de realização e apoio a eventos e
manifestações culturais;

Estruturar e implementar Plano de
Pesquisa sobre a história de Alagoinhas no
acervo do Arquivo Público Municipal;

• Desenvolver e divulgar o Calendário
Anual de Eventos.

Identificar
e
tombar
manifestações culturais;

espaços

Realizar 65 ações voltadas à disseminação
de conhecimento e valorização da cultura
afrodescendente do município;

Exposição de artistas da região

ALINHAMENTO
COM AS METAS

Adquirir 1000 títulos para fortalecer o
acervo da Biblioteca Municipal;
Identificar, recuperar e implementar 03
atrativos histórico-culturais mapeados.

Realizar e apoiar 220
eventos e manifestações
culturais.
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PRESERVAR E
VALORIZAR
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ODS
2030

OBJETIVO 11

Cidades e Comunidades
Sustentáveis

INDICATIVO
Fortalecer

a

identidade

cultural

e

preservar a história de Alagoinhas
através de ações de mapeamento e
materialização do acervo, estudando
a

valorização

da

comunidade

Afrodescendente local.

PLANO DE AÇÃO
• Estruturar e executar Plano de
Identificação e Tombamento Cultural;
• Estruturar e executar projetos
de pesquisas Histórico-Cultural do
município;
• Realizar ações, seminários e outras
atividades com foco no combate ao
racismo, à intolerância religiosa e respeito
à diversidade cultural e religiosa;

• Implantar Biblioteca Digital;
• Executar ações em homenagem ao dia
municipal de combate à intolerância
religiosa;
• Apoiar as comunidades quilombolas nas
suas atividades culturais;
• Ampliar o acervo da biblioteca Maria
Feijó, em especial, com conteúdos
voltados para pessoas com deficiência,
público infanto juvenil e para as
diversas
áreas
acadêmicas
que
compõem os cursos técnicos, de
licenciatura e bacharelado ofertados
na região;
• Capacitar os servidores atuantes
nas áreas da cultura para qualificar as
atividades de conhecimento, preservação
e valorização cultural.

ALINHAMENTO
COM AS METAS
Criar e requalificar 15
espaços culturais;
Identificar e tombar
espaços e manifestações
culturais mapeadas;
Estruturar e implementar
plano de pesquisa sobre
a história de Alagoinhas
no acervo do Arquivo
Público Municipal;
Realizar 65 ações
voltadas à disseminação
de conhecimento e
valorização da cultura
afrodescendente do
município;
Adquirir 1000 títulos para
fortalecer o acervo da
Biblioteca Municipal.

Apresentação do Balé Folclórico da Bahia
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TURISMO,
PATRIMÔNIO
CULTURAL

ODS
2030

OBJETIVO 11

Cidades e Comunidades
Sustentáveis

INDICATIVO
Ampliar o fluxo turístico e ratificar o
município no Mapa do Turismo Nacional
através de ações de estruturação e
fortalecimento deste setor.

PLANO DE AÇÃO
• Identificar atrativos, elaborar catálogo
turístico, desenvolver roteiro turístico;
• Ampliar as participações em eventos de
discussão sobre o turismo, para fomentar
a troca de experiências, analisar casos de
sucesso e divulgar os potenciais turísticos
municipais;
• Publicizar conteúdo turístico através de
um website dedicado ao tema;
• Desenvolver projetos de captação de
recursos para a implantação de novos
atrativos turísticos;
• Ofertar oficinas de qualificação para
agentes do turismo e público em geral,
através de ações transversais com as
áreas de Educação e Assistência Social.
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ALINHAMENTO
COM AS METAS
Identificar, recuperar e
implementar 03 atrativos
histórico-culturais mapeados.
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o que exigiu a imediata quebra desse ciclo por

PARA TODOS

mantidos, mas sem inviabilizar a execução de
novos programas de democratização do esporte.
Novas modalidades foram incentivadas através

ESPORTE E LAZER

de aproximadamente 120 eventos esportivos
incluindo futebol, basquete, handebol, vôlei,
capoeira, jiu-jitsu, entre outras, tanto no esporte
amador quanto no de alto desempenho; mais de
26 mil atendimentos realizados com crianças,
jovens, adultos e idosos, atividades planejadas
e adaptadas para as várias características
fisiológicas, através do programa MOVA-SE.
Este instrumento propõe ações que visam
a consolidação, ampliação das políticas de
democratização do esporte e a transformação
do município em celeiro de jovens talentos.

48

Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

Democratizar o acesso ao esporte,

METAS

ampliando as modalidades e programas
esportivos

parte do poder público. Os investimentos no
futebol e em outros esportes tradicionais foram

OBJETIVO 16

INDICATIVO

A área de esporte e lazer concentrava grande
parte de seus investimentos apenas no futebol,

ODS
2030

ALAGOINHAS
ESPORTIVA

Planejamento Estratégico // 2021 // 2030

Ampliar as ações de oferta e apoio à
eventos esportivos, aumentando o número
de pessoas diretamente beneficiadas
(3.500) para 6.300 por ano;
Ampliar a oferta de modalidades
esportivas adaptadas em 30%;
Requalificar
esportivas;

20

campos

e

quadras

Apoiar, no mínimo, 01 atleta e 01 evento
esportivo de alto rendimento vinculados
ao município, por ano;
Concluir a construção e implementar as
metodologias de trabalho para o completo
funcionamento da Estação Cidadania
Esporte – ECE;
Encaminhar 10 atletas ao comitê olímpico
e/ou paralímpico brasileiro ou entidades
afins.

realizados

e

apoiados,

garantindo a expansão dos serviços.

PLANO DE AÇÃO
• Democratizar o acesso ao esporte
através de atividades adaptadas para
as diversas categorias e faixas etárias a
exemplo do programa MOVA-SE e buscar
a institucionalização destes serviços,
tornando-os políticas públicas;
• Desenvolver sistemas de mapeamento
e monitoramento dos beneficiários das
atividades executadas;

ALINHAMENTO
COM AS METAS

• Incentivar e apoiar as diversas
modalidades praticadas no esporte
amador ;

Ampliar as ações de
oferta e apoio à eventos
esportivos, aumentando
o número de pessoas
diretamente beneficiadas
(3.500) para 6.300 por
ano;

• Apoiar eventos e atletas de alto
rendimento do município;

Ampliar a oferta de
modalidades esportivas
adaptadas em 30%.

• Implementar o Conselho Municipal de
Esporte;

• Estabelecer parcerias com os demais
órgãos da administração pública e
sociedade civil em geral.

Campeonato Municipal
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ODS
2030

DESCOBRINDO
TALENTOS

OBJETIVO 16

Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

INDICATIVO
Consolidar

o

município

esportivo

nacional,

no

cenário

através

da

construção e requalificação de campos,
quadras e outros equipamentos para
as práticas esportivas amadora e de
alto rendimento, fomentando a busca e
revelação de novos talentos.

PLANO DE AÇÃO

• Desenvolver e implementar políticas
de incentivo e apoio para atletas;

Projeto da Estação Cidadania - Esporte

• Buscar parcerias com instituições
de ensino públicas e privadas para
fortalecer as políticas de incentivo à
prática de esportes de alto rendimento,
olímpicos e paralímpicos;
• Participar de fóruns, congressos e
outros eventos de discussão acerca do
tema.

• Concluir a construção e implementar
as metodologias de trabalho para o
completo funcionamento da Estação
Cidadania Esporte (ECE);
• Encaminhar atletas aos Comitês
Olímpico e Paralímpico brasileiro ou
entidades afins;
• Elaborar cronograma de qualificação
e modernização dos equipamentos
mapeados;
• Desenvolver projetos de captação
de recursos para construir novos
equipamentos esportivos;
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ALINHAMENTO
COM AS METAS
Requalificar 20 campos e
quadras esportivas;
Apoiar, no mínimo,
01 atleta e 01 evento
esportivo de alto
rendimento vinculado
ao município, por ano;

Concluir a construção
e implementar as
metodologias de
trabalho para o completo
funcionamento da
Estação Cidadania
Esporte – ECE;
Encaminhar 10 atletas
ao comitê olímpico e/ou
paralímpico brasileiro ou
entidades afins.
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DESENVOLVIMENTO
URBANO, RURAL,
ECONÔMICO E
SUSTENTÁVEL

ÁREAS
TEMÁTICAS
• INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
• AGRICULTURA
• SERVIÇOS PÚBLICOS
• MEIO AMBIENTE
• SANEAMENTO BÁSICO
• DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

52
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INFRAESTRUTURA

Pavimentação da Avenida
8 de Dezembro

SERVIÇOS PÚBLICOS

Iluminação Temática - Natal

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Parceria com a DESENBAHIA

AGRICULTURA

SANEAMENTO

Construção da ETE Narandiba

SERVIÇOS PÚBLICOS

Modernização da Iluminação
Pública com a tecnologia LED

SERVIÇOS PÚBLICOS

Inauguração da Central de
Videomonitoramento

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
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Feira da Agricultura Familiar

Inauguração do Espaço do
Empreendedor
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e mobilidade em diversos bairros e ruas
um salto no desenvolvimento

METAS

PLANEJANDO
A CIDADE

e requalificadas com beneficiamentos em
vias, passeios, microdrenagem e sinalização;
15 praças e espaços públicos de convivência
requalificados e criados, com destaque para

INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

as intervenções nas praças Ruy Barbosa e J.J.
Seabra; macrodrenagem da Lagoa da Cavada,
com um investimento de mais de R$ 12 milhões
e 1km de extensão; ampliação em mais de 30%
nas emissões de alvarás em relação à 2017;
implementação do estacionamento rotativo;
implantação da Estação de Transbordo; obras
de melhorias sanitárias que beneficiaram 04
comunidades.

a

ampliação

de

pavimentação

de

ruas,

modernização do setor de mobilidade urbana e
garantia de um espaço urbano moderno e digno
para todos os munícipes.
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Estruturar
o
Plano
Diretor
de
Desenvolvimento Urbano (PDDU) e o Plano
de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS);
Pavimentar e
logradouros;

requalificar

vias

Parametrizar

os

norteiam

ações

as

regimentos
nas

áreas

que
de

às diretrizes federal e estadual.

e

Requalificar e construir praças e espaços
públicos de convivência;
Ampliar o total de comunidades
beneficiadas com melhorias sanitárias (4)
para 9;
Regularizar 3.000 títulos fundiários;
Ampliar a malha de ciclovias e ciclofaixas
(1,7km) para 12km;
Ampliar o total de moto taxistas mapeados
e regularizados (470) para 1.000;

O Alagoinhas +10 propõe para o setor

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

desenvolvimento e mobilidade urbana

urbano. Os vários pacotes de obras resultaram
em mais de 470 mil m² de ruas pavimentadas

OBJETIVO 11

INDICATIVO

As intervenções nas áreas de infraestrutura
promoveram

ODS
2030

PENSAR E PLANEJAR
O FUTURO

Planejamento Estratégico // 2021 // 2030

Renovar a frota de transporte público
e implementar Sistema de Integração
Intermodal.

PLANO DE AÇÃO
• Atualizar o Plano Diretor
Desenvolvimento Urbano (PDDU);

de

• Desenvolver e implementar o Plano de
Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS);
• • Realizar a busca, a “tempestade de
ideias” e a troca de experiências com cases
de sucesso nas áreas de infraestrutura e
mobilidade urbana após a aplicação dos
instrumentos PDDU e PMUS;

ALINHAMENTO
COM AS METAS
Implementar e

• Buscar parcerias para viabilizar o
desenvolvimento e aplicação dos planos;

manter Planos de

• Realizar a análise técnica de outros
planos normativos que estejam direta ou
indiretamente ligados ao PDDU e PMUS e
estruturar atualizações ou adequações
nos mesmos, caso necessário;

e Desenvolvimento

• Implementar ações de participação
popular na construção dos planos na
sede, zona rural e distritos.

Pavimentação asfáltica

Mobilidade Urbana
Urbano atualizados.
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ODS
2030

CIDADE EM
MOVIMENTO
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INDICATIVO
Traz

políticas

de

qualificação

e

modernização na área de mobilidade
urbana, com o objetivo de proporcionar
agilidade nos deslocamentos e dar mais
qualidade de vida ao munícipe.

PLANO DE AÇÃO
• Implementar novas ciclovias/ciclofaixas
e estruturar campanhas de incentivo ao
uso de bicicletas como meio de transporte
e lazer;
• Estruturar cronograma de cadastro e
regularização de moto taxistas, promover
campanhas de valorização da categoria
e garantir o cumprimento da Lei que
regulamenta o serviço de transporte por
Moto-táxi;
• Desenvolver estudos e, a partir destes,
implementar técnicas e outras soluções
para aperfeiçoar o trânsito urbano, com
base nas regras estabelecidas pelos
instrumentos normativos PDDU e PMUS ;
• Renovar e modernizar a frota de
transporte coletivo;
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• Estruturar parcerias com outros
órgãos públicos a fim de fortalecer
ações de fiscalização do trânsito
e campanhas de respeito às leis e
normativas da mobilidade urbana;

OBJETIVO 11

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis
Semana Nacional do Trânsito

• Manter a Zona Azul em
funcionamento,
buscar
novas
formas de aperfeiçoar o fluxo de
trânsito e ampliar a disponibilidade
de vagas para estacionamento;
• Modernizar e qualificar o terminal
coletivo, a estação de transbordo
e os pontos de embarque e
desembarque de passageiros;
• Mapear as vias comerciais e
promover ações de ampliação da
sinalização semafórica inteligente.

ALINHAMENTO
COM AS METAS
Ampliar a malha de
ciclovias e ciclofaixas
(1,7km) para 12km;
Ampliar o total de moto
taxistas mapeados e
regularizados (470) para
1.000;

Renovar a frota de
transporte público e
implementar Sistema de
Integração Intermodal.
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ODS
2030

AMBIENTE URBANO
DIGNO E SUSTENTÁVEL
INDICATIVO
Ampliar as ações de pavimentação das
vias de trânsito e modernizar o espaço
urbano, favorecendo o deslocamento
seguro de veículos e elevando o nível
de satisfação da população com um
ambiente qualificado

PLANO DE AÇÃO
• Ampliar as ações de pavimentação e
requalificação das vias de trânsito, com
intervenções nas vias urbanas, passeios
e redes de macro e microdrenagem;
• Qualificar e modernizar as etapas de
estudo de demanda e/ou necessidades,
para ampliar o índice de assertividade
nas ações de pavimentação, mitigando
retrabalhos;
• Elaborar projetos de captação de
recursos para viabilizar a construção
de praças e espaços de convivência, e
potencializar as demais ações nas áreas
de infraestrutura e mobilidade;
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OBJETIVO 9

Indústria, Inovação e
Infraestrutura
Requalificação da Praça J.J Seabra

• Desenvolver projetos de captação
de recursos para viabilizar a
produção, melhoria de unidades
habitacionais e promoção de
melhorias sanitárias;
• Modernizar setor de controle e
uso do solo através da aquisição
de equipamentos e sistemas
informatizados;
•
Desenvolver
e
executar
cronograma de regularização de
títulos fundiários.

ALINHAMENTO
COM AS METAS
Pavimentar e requalificar
vias e logradouros;
Requalificar e construir
praças e espaços
públicos de convivência;

Ampliar o total de
comunidades beneficiadas
com melhorias sanitárias
(4) para 9;
Regularizar 3.000 títulos
fundiários.
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ODS
2030

VALOR DA TERRA

OBJETIVO 2

Fome Zero e
Agricultura
Sustentável

INDICATIVO
Valorizar o trabalhador do campo,
potencializar a produção da agricultura
familiar, mitigar o êxodo rural e ampliar

AGRICULTURA

FORTALECENDO AS
CADEIAS PRODUTIVAS

a renda da zona rural.

objetivo almejado pelas frentes de trabalho
realizadas na agricultura nos últimos anos. As

METAS

ações de aquisição de equipamentos, doação
de mais de 2.500 kg de sementes e demais
insumos, revitalização do Parque de Exposições
requalificação de mais de 280km da malha viária
rural e início do processo de reforma de 100% da
Central de Abastecimento foram importantes
para melhorar o escoamento da produção e
fortalecer o comércio rural.

Ampliar o número de famílias atendidas
com Assistência Técnica e Rural (1.791)
para 2.500;
Implementar o Censo Socioeconômico
Rural;
Implementar o Plano Municipal para a
Agricultura Familiar;
Requalificar Central de Abastecimento;

Atento às novas tendências sociais e
econômicas da Zona Rural, o Alagoinhas +10 traz
a atualização para qualificação das informações
acerca da agricultura e, consequentemente,
a efetividade das ações de assessoramento e
fomento à produção do trabalhador do campo.
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PLANO DE AÇÃO

O apoio ao produtor rural foi o principal

Requalificar Parque de Exposições Miguel
Fontes.

• Buscar parcerias com órgãos
estaduais e federais para fomentar as
ações de regularização documental
dos
agricultores
familiares,
permitindo a obtenção de créditos
rurais;
• Participar de eventos agropecuários
pelo Brasil, favorecendo a troca
de informações e a adoção de
metodologias e tecnologias de êxito
comprovado.

• Implementar o Censo Socioeconômico
Rural e definir periodicidade de
atualização dos dados;
• Promover o fomento à cadeia produtiva
da agricultura familiar através da oferta
de capacitação técnica e doação de
sementes e insumos;
• Promover ações de fortalecimento da
mecanização agrícola, com doação de
equipamentos e desenvolvimento de
tecnologias;
• Firmar parcerias com instituições de
ensino e outros órgãos para qualificar a
produção agrícola, através de estudos do
solo e de outras variáveis importantes no
processo de plantio;

ALINHAMENTO
COM AS METAS
Ampliar o número de
famílias atendidas com
Assistência Técnica e
Rural (1.791) para 2.500;

Alunos da rede municipal na Expo Alagoinhas

Implementar o Censo
Socioeconômico Rural.

• Reativar o Serviço Municipal de Apoio ao
Agricultor Familiar (SEMAF);
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ODS
2030

OBJETIVO 2

Fome Zero e
Agricultura
Sustentável

INDICATIVO
Fomentar o viés produtivo da zona rural e
promover agilidade nos deslocamentos,
através da ampliação das ações de
requalificação das estradas vicinais
e

modernização

dos

equipamentos

de exposição e comercialização dos
produtos agropecuários.

PLANO DE AÇÃO
• Requalificar todos os setores da Central
de Abastecimento;
• Requalificar o Parque de Exposições
Miguel Fontes;
• Estruturar e implementar novas formas
de exposição e comercialização da
produção do campo, através da realização
de feiras, encontros e comércios
itinerantes;
• Mapear os equipamentos de escoamento
e comercialização e definir cronograma
de manutenção e requalificação;
• Desenvolver e implementar o Plano
Municipal para a Agricultura Familiar a
partir dos dados do Censo, garantindo
o cumprimento das prerrogativas que
serão definidas pelo documento;
64

• Modernizar o maquinário para
viabilizar a ampliação das ações de
qualificação e requalificação das
estradas vicinais;
• Desenvolver e publicizar o
Mapa Viário Rural, facilitando
o entendimento das rotas de
deslocamento da população e
escoamento da produção agrícola;
• Buscar parcerias para potencializar
as ações de fomento ao comércio
agrícola.

ALINHAMENTO
COM AS METAS
Implementar o Plano
Municipal para a
Agricultura Familiar;

Comercialização de produtos na Expo Alagoinhas

Requalificar Central de
Abastecimento;
Requalificar Parque
de Exposições Miguel
Fontes.
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ODS
2030

OBJETIVO 11

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

INDICATIVO
Garantir a execução ágil dos trâmites
administrativos

e

oferecer

mais

qualidade e dignidade ao cidadão que

SERVIÇOS
PÚBLICOS

MODERNOS E
DE QUALIDADE

busca o serviço funerário municipal.

compreender as expectativas da população e

METAS
Requalificação da Capela no cemitério Jardim da Saudade

transformá-las em serviços públicos eficientes.
Nos últimos anos, o município tem passado por
processos de remodelagem e adequação às
novas tendências que apresentaram sucesso
em outros municípios, como a adoção do LED
na iluminação das ruas e o uso de Tecnologia
da

Informação

em

diversas

frentes

da

Administração Pública.
O Alagoinhas +10 propõe a continuidade dessas
políticas e a modernização dos processos,
reduzir custos, ofertar serviços públicos de

• Ampliar a capacidade de atendimento
através da construção de gavetas para
sepultamento nos cemitérios públicos e
consolidação de parcerias com empresas
privadas do ramo
• Requalificar a infraestrutura dos
cemitérios na sede, distritos e zona rural

Com o crescimento acelerado das cidades,
o grande desafio de qualquer gestor é

PLANO DE AÇÃO

Construir 1.100
sepultamentos

novas

vagas

• Modernizar o setor através da aquisição
e implementação de sistema de
gerenciamento dos cemitérios públicos

• Desenvolver projetos de captação
de recursos para viabilizar a
construção de um novo cemitério
público
• Construir crematório público
• Atualizar decretos, leis e outras
normativas que regulamentam os
cemitérios municipais

para

Ampliar o índice de iluminação de LED no
município (8%) para 90%
Ampliar o índice de vendedores ambulantes
mapeados e regularizados (15%) para 90%
Implantar soluções tecnológicas através
do “Alagoinhas, Cidade Digital”

ALINHAMENTO
COM AS METAS
Construir 1.100
novas vagas para
sepultamentos

Cemitério Jardim da Saudade

Ampliar o índice de solicitações recebidas
e atendidas em tempo hábil pela Central
153 (75%) para 95%

qualidade e promoção da confiabilidade à
instituição pública na hora de servir ao cidadão.
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ILUMINA
ALAGOINHAS
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OBJETIVO 11

Energia Limpa e
Acessível

INDICATIVO
Reduzir

custos

operacionais

e

proporcionar mais conforto e segurança
aos

transeuntes

com

ações

de

qualificação e modernização do serviço
de iluminação pública.

PLANO DE AÇÃO
• Requalificar e modernizar as ações de
rastreio e substituição dos pontos de
iluminação defeituosos;
• Promover ações de modernização do
parque de iluminação pública com a
adoção da tecnologia LED;

• Desenvolver e publicizar novos
canais de solicitações para os
munícipes, com o objetivo de
dar agilidade à resolução de
problemas.

• Estruturar parcerias para execução de
projetos de modernização do parque de
iluminação pública municipal;
Banho de LED no distrito de Riacho da Guia

ALINHAMENTO
COM AS METAS
Ampliar o índice de
iluminação de LED no
município (8%) para 90%.
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Manutenção dos pontos de iluminação pública
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ODS
2030

CIDADE
ORGANIZADA

OBJETIVO 11

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

INDICATIVO
Aperfeiçoar as políticas de planejamento
e uso do espaço territorial, regulamentar
novas atividades econômicas e dar mais
segurança ao munícipe.

PLANO DE AÇÃO
• Estruturar projetos de desenvolvimento
de espaços dedicados ao comércio
ambulante;
• Estruturar parcerias com entes públicos
e privados para organizar e fomentar os
diversos modelos de comercialização;

Permissionário no Camelódromo Liliu Alfaiate

• Modernizar o setor de Posturas e
Ordenamento do Solo, dando celeridade
às ações de fiscalização e atendimento
ao público;

• Atualizar a Lei de Uso, Ocupação e
Parcelamento de Solo (1.737/2004);
• Desenvolver e implementar
cronogramas
de
cadastro
de
vendedores
ambulantes,
mapeamento de perfis econômicos
e
educacionais,
favorecendo
a adoção de políticas públicas
assertivas de qualificação de mãode-obra e reinserção no mercado
de trabalho.

ALINHAMENTO
COM AS METAS
Ampliar o índice de
vendedores ambulantes
mapeados e regularizados
(15%) para 90%.
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Permissionário no Camelódromo Liliu Alfaiate
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OBJETIVO 9

Indústria, Inovação
e Infraestrutura

INDICATIVO
Manualizar

e

administrativos,
operacionais,
modernas,

digitalizar

trâmites

reduzir

custos

oferecer

ágeis

e

soluções

inteligentes

ao

cidadão e fomentar o uso de Tecnologia
da

Informação

(TI)

nas

políticas

públicas.

PLANO DE AÇÃO
• Disponibilizar internet gratuita em
praças e espaços públicos na sede,
distritos e zona rural;
• Implementar e ofertar ao munícipe
o
sistema
de
centralização
e
direcionamento de solicitações;
• Implantar programa de interligação dos
setores em rede própria;

Wi-Fi gratuito na praça Ruy Barbosa

• Implantar e implementar sistema de
Processos Administrativos Digitais e
outros instrumentos de comunicação
internos 100% eletrônicos;		

ALINHAMENTO
COM AS METAS

• Realizar e apoiar feiras,
encontros e outros tipos de
eventos
que
promovam
a
adoção de Governança de TI na
Administração Pública;
• Buscar parcerias para viabilizar
a implantação do
Parque
Tecnológico Municipal;
• Desenvolver e implementar
o Plano Diretor Municipal de
Tecnologia da Informação (PDTI).

Espaço Colaborar

Implementar soluções
tecnológicas através
do “Alagoinhas, Cidade
Digital”.
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ODS
2030

CIDADE SEGURA

OBJETIVO 16

Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

INDICATIVO
Proporcionar mais segurança ao cidadão
e reduzir os prejuízos causados aos bens
públicos com ações de modernização e
suporte às frentes de monitoramento
ostensivo municipal, estadual e federal.

PLANO DE AÇÃO
• Ampliar o número de equipamentos
monitorados, nas modalidades presencial
e remota;
• Implantar o programa de capacitação
do contingente da GCM, em parceria com
outras instituições de segurança;

Guarda Municipal

• Ampliar a área de fiscalização da
Central de Monitoramento através
da aquisição e implantação de
novos pontos de vídeo;
• Consolidar novas parcerias para
aperfeiçoar as ações de segurança.

• Desenvolver projetos de captação de
recursos para viabilizar o aparelhamento
dos guardas civis e a modernização das
infraestruturas físicas;
• Desenvolver estudos e outras
ferramentas de análise para viabilizar a
implementação de bases móveis na sede,
distritos e zona rural;

ALINHAMENTO
COM AS METAS

Treinamento para o contingente da GCM

Ampliar o índice de
solicitações recebidas e
atendidas em tempo hábil
pela Central 153 de (75%)
para 95%.
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CIDADE VERDE
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OBJETIVO 15

Vida Terrestre

INDICATIVO
Direcionar o município ao conceito de
sustentabilidade, através de ações de
mapeamento, proteção e valorização da

MEIO
AMBIENTE

EM FAVOR DO DESENVOLVIMENTO
COM SUSTENTABILIDADE

fauna e flora locais.

As políticas públicas sustentáveis são o
caminho do desenvolvimento global. Crescer sem
agredir o meio-ambiente, promover a educação
e preservação dos biomas e desenvolver
normativas e procedimentos alinhados com os
princípios sustentáveis, são deveres de todo
gestor público. Várias ações de preservação

Eco Kids

Executar 15 ações com foco na promoção
da educação ambiental;

plantação de mais de 2.600 mudas de árvores,

Estruturar e implantar
arborização urbana;

realização de programa de educação ambiental,

Mapear, recuperar e urbanizar 05 lagoas;

do meio ambiente já foram iniciadas, como a

limpeza e desassoreamento de rios e lagoas,
desenvolvimento do Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos e a modernização
dos processos no Aterro Sanitário.
Este instrumento propõe a continuidade e
o fortalecimento das políticas já realizadas,
preservando a matriz ecológica e fomentando o
conceito de desenvolvimento sustentável.
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METAS

projeto

PLANO DE AÇÃO
• Desenvolver e executar projetos
de educação e preservação do meio
ambiente;

• Reativar e garantir a execução
do projeto de Pagamentos por
Serviços Ambientais (PSA );

• Realizar mapeamento situacional na
zona urbana e o estudo geoambiental das
nascentes e lagoas;

• Executar ações de recuperação
e plantio de espécies nativas de
mata ciliar;

• Desenvolver plano de arborização de
espaços de convivência, calçadas, praças
e demais áreas públicas;

• Desenvolver projetos de proteção,
revitalização,
despoluição
e
desenvolver projetos paisagísticos
das lagoas mapeadas.

• Estruturar parcerias com instituições
de ensino, comerciais e órgãos públicos
ou privados para viabilizar a execução
de outros projetos de preservação
ambiental;

de

Estruturar e implantar projeto de produção
de compostos orgânicos;
Executar ações de modernização e
qualificação da operacionalização do
Aterro e construir nova célula “D” no Aterro
Sanitário;
Ampliar o número de Ecopontos para 25.

ALINHAMENTO
COM AS METAS

Projeto de Arborização Urbana

Executar 15 ações com
foco na promoção da
educação ambiental;
Estruturar e implantar
Projeto de Arborização
Urbana;
Mapear, recuperar e
urbanizar para 5 lagoas.
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ODS
2030

RECICLANDO E
GERANDO RENDA

OBJETIVO 15

Vida Terrestre

INDICATIVO
Fomentar a importância socioeconômica
e ambiental da reciclagem de materiais
orgânicos, reduzir a quantidade de lixo
gerado e fomentar a geração de emprego
e renda.

PLANO DE AÇÃO
• Implementar sistema de coleta de
resíduos e produção de compostos
orgânicos;
• Executar ações de conscientização sobre
o resíduo orgânico junto à população, em
especial na Central de Abastecimento;
• Distribuir coletores de resíduos
orgânicos e entulho na Central de
Abastecimento;
• Estruturar parcerias com instituições
de ensino, comerciais e órgãos públicos
ou privados para fortalecer as ações
de reaproveitamento dos resíduos
orgânicos.

ALINHAMENTO
COM AS METAS

Produção de compostos orgânicos

Estruturar e implantar
projeto de produção de
compostos orgânicos.
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ODS
2030

CIDADE LIMPA

OBJETIVO 15

Vida Terrestre

INDICATIVO
Fortalecer

o

sustentável,

ampliar

de

reciclagem,

desenvolvimento
as
ofertar

políticas
uma

operacionalização de resíduos eficiente
e moderna e garantir a preservação dos
recursos ambientais.

PLANO DE AÇÃO

• Ampliar as parcerias para realização
de coleta seletiva por associações de
catadores;
• Ampliar o total de ecopontos e pontos
de coleta seletiva instalados nos
equipamentos públicos;
• Desenvolver projetos de captação de
recursos e buscar parcerias com entes
privados para implementar o processo de
produção de energia através do lixo.

• Modernizar o aterro municipal através
da atualização dos sistemas de pesagem
e informatização, substituição da rede
de iluminação e construção do galpão de
triagem;
• Construir nova célula “D”, ampliando a
capacidade de tratamento;
• Estruturar processos administrativos
para viabilizar a captação e tratamento
de resíduos provenientes de outros
municípios;
• Acompanhar a implementação do
Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e Plano
de Recuperação de Áreas Degradadas
(PRAD);

ALINHAMENTO
COM AS METAS

Sede do Aterro Municipal

Executar ações
de modernização
e qualificação da
operacionalização do
Aterro e construir nova
célula “D” no Aterro
Sanitário;
Ampliar o número de
Ecopontos para 25.
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ODS
2030

OBJETIVO 6

Água Potável e
Saneamento

INDICATIVO
Direcionar o município ao conceito de
sustentabilidade, através de ações de
mapeamento, proteção e valorização da
fauna e flora locais.

QUE GARANTE VIDA DIGNA

PLANO DE AÇÃO
• Ampliar as ações de mapeamento das
zonas urbana e rural, combatendo as
ligações irregulares e a inadimplência;

Os trabalhos executados neste setor entre os
anos de 2017 e 2021 resultaram na ampliação das
ligações regulares de água para mais de 71 mil

METAS

pontos, na modernização de 80% dos sistemas
de captação e na requalificação de 88% das

SANEAMENTO

17 Estações de Tratamento de Esgoto, sendo
ações essenciais para manter o fornecimento de
água e tratamento de esgoto compatíveis com o
crescimento da cidade.
O plano Alagoinhas +10 traz ações para
ampliar o fornecimento de água potável e
esgotamento sanitário, a conclusão das obras
em

andamento

para,

combater a proliferação de doenças e impactar
de forma positiva no desenvolvimento social e
econômico da população.
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consequentemente,

Ampliar índice de hidrometração
imóveis (88%) para 100%;

de

Ampliar o abastecimento regular de água
(96%) para 100%;
Implementar 10.000 novas ligações de
esgoto.

• Ampliar as ações do programa SAAE
Itinerante;
•
Realizar
investimentos
para
adequação da infraestrutura de
fornecimento de serviços;
• Implementar programa de qualificação
e reciclagem de servidores;
• Concluir a implantação do sistema de
gestão integrada.

• Mapear os pontos críticos e executar
ações de ampliação do abastecimento de
água nos locais identificados;
• Modernizar o laboratório de tratamento
de água;
• Concluir as obras em andamento dos
projetos de esgotamento sanitário (PAC’s
1 e 2, Saneamento Para Todos e Avançar
Cidades);
• Executar cronograma de manutenção
e requalificação das Estações de
Tratamento de Esgoto (ETE);
• Elaborar projetos de captação
de recursos para realizar novos
investimentos nas áreas de distribuição e
tratamento de água e esgoto;

ALINHAMENTO
COM AS METAS

Esgotamento sanitário

Ampliar índice de
hidrometração de
imóveis (88%) para 100%;
Ampliar o abastecimento
regular de água (96%)
para 100%;
Ampliar a cobertura de
esgotamento sanitário
(34%) para 70%.
83
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OBJETIVO 6

Trabalho Decente
e Crescimento
Econômico

INDICATIVO
Estruturar

e

fortalecer

as

cadeias

produtivas de pequeno, médio e grande
porte, elevar os índices econômicos e

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

FOMENTANDO OPORTUNIDADES
DE EMPREGO E RENDA

estimular o empreendedorismo.

84

PLANO DE AÇÃO
O fomento ao empreendedorismo, a atração de

Nesse

sentido,

este

instrumento

propõe

empresas e a qualificação da mão-de-obra local,

continuidade das ações que foram comprometidas

foram as prioridades eleitas pela área. O objetivo

e também aquelas em andamento, além disso, traz

foi alavancar a economia local e contribuir

novas políticas de combate ao desemprego e de

efetivamente para a geração de emprego e

geração de emprego e renda.

renda. Nesse contexto, merecem destaque a
realização da feira Fashion Expo Negócios e
as apresentações realizadas pelo País sobre o
município, que foram importantes no processos

METAS

de promoção e divulgação da cidade como polo
regional, bem como no processo de atração de
investimentos. A implantação do Espaço do
Empreendedor facilitou a vida dos interessados
em iniciar o próprio negócio, concentrando os
serviços diretamente relacionados à abertura
e regularização de empresas. Apesar do
advento da Covid-19, que limitou e sacrificou o
desenvolvimento de outras ações atingiu-se, a
qualificação de 1.671 pessoas e inserção de 214
no mercado de trabalho local.

Elaborar e implementar o Plano de
Desenvolvimento Econômico;
Capacitar e inserir 6.000 trabalhadores
residentes no município nos mercados
formal e autônomo;
Estruturar Polo Industrial de Alagoinhas;
Elaborar e implementar o Plano de
Desenvolvimento Integrado de Turismo
Sustentável (PDITS).

a

• Implementar e ampliar as ações do
Serviço de Intermediação de Mão-deObra (SIMM) formal e autônomo;
• Fortalecer as parcerias com instituições
de ensino para ampliar a oferta de cursos
de capacitação e qualificação;

• Realizar e apoiar feiras de negócios
e demais eventos de fomento ao
desenvolvimento econômico;
• Fomentar o associativismo e
cooperativismo, fornecendo apoio
técnico e criando ambiente propício
para a criação de novas instituições;
• Estruturar ações de alinhamento
e implementação dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e
da Agenda 2030 nas políticas públicas
municipais.

• Ampliar o programa CREDIBAHIA ;
• Elaborar política de concessão de
incentivos fiscais de acordo à legislação
vigente;
• Aprimorar os serviços da Sala do
Empreendedor ;
• Implantar o Plano de Desenvolvimento
Econômico, com foco no combate aos
prejuízos causados pela COVID-19;
• Estruturar e implantar o Distrito
Industrial
de
Alagoinhas
e
institucionalizar os polos já existentes;

ALINHAMENTO
COM AS METAS

Fábrica de Bebidas

Elaborar e
implementar o Plano
de Desenvolvimento
Econômico;
Capacitar e inserir
6.000 trabalhadores
residentes no município
nos mercados formal e
autônomo;
Estruturar Distrito
Industrial de Alagoinhas.
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TURISMO NA
RETOMADA
ECONÔMICA

ODS
2030

OBJETIVO 6

Trabalho Decente
e Crescimento
Econômico

INDICATIVO
Consolidar

e

econômico

do

fortalecer
turismo,

o

através

viés
de

ações estruturantes, normatização de
procedimentos e desenvolvimento de
novos potenciais turísticos.
PLANO DE AÇÃO
• Elaborar e implementar o Plano de
Desenvolvimento Integrado de Turismo
Sustentável (PDITS), norteando e
atualizando regras e procedimentos
do turismo nos cenários culturais,
econômicos e sustentáveis;
• Implantar e implementar o Comitê
Municipal de Desenvolvimento do
Turismo Econômico;
• Implementar política de selos e
certificados em bares, restaurantes
e
hotéis,
fomentando
a
busca
pela
excelência no atendimento e
qualidade estrutural por parte dos
estabelecimentos;
• Buscar parcerias com instituições de
ensino para qualificar as ações na área do
turismo econômico;
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• Mapear e participar do calendário de
seminários, workshops e demais eventos
de fomento ao turismo econômico no
Brasil.

ALINHAMENTO
COM AS METAS

Incentivo ao Turismo

Elaborar e
implementar o Plano
de Desenvolvimento
Integrado de Turismo
Sustentável (PDITS).
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ÁREAS
TEMÁTICAS
• GESTÃO ADMINISTRATIVA

GESTÃO
DO PODER
EXECUTIVO
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Requalificação do Centro
Administrativo Municipal

Etapa de qualificação de servidores

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

Capacitação com o tema
‘Relações Interpessoais

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

Georeferenciamento

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

Lançamento do Planejamento
Estratégico 2017 x 2020

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

Ouvidoria nos Bairros

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

Apresentação quadrimestral na Câmara

Projeto ‘Um dia de Prefeito’
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OBJETIVO 6

Trabalho Decente
e Crescimento
Econômico

INDICATIVO
Modernizar, agilizar e eficientizar as
rotinas administrativas que dão apoio
e suporte às demais áreas finalísticas,
aprimorando a qualidade de atendimento

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

EFICIENTE, PLANEJADA E COM
FOCO NOS RESULTADOS

às demandas e ampliando os níveis de
satisfação de servidores e munícipes

PLANO DE AÇÃO
O

aperfeiçoamento

administrativos,

a

dos

processos

adoção

de

administrativas

federais,

trazendo

novas

inovação, agilidade e satisfação nos atendimentos

metodologias como a implantação do Pregão

aos clientes internos (órgãos municipais) e externos

Eletrônico, o aprimoramento das políticas de

(órgãos estaduais, federais, população e demais

Transparência, a requalificação e readequação

instituições).

de infraestruturas de trabalho e a elaboração
de manuais normativos para diversos setores,
trouxeram resultados positivos.
de

aproximadamente

30%

O aumento

nas

receitas

METAS

tributárias arrecadadas, a evolução na nota
de Transparência

de 2,0 em 2015 para 9,67

atualmente e a qualificação da Ouvidoria,
são resultados que comprovam o avanço da
eficiência e eficácia na Gestão Administrativa.
O Plano propõe novas metodologias e
ferramentas para a modernização dos serviços
prestados e o alinhamento com as novas
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diretrizes

Executar ações de modernização da gestão
administrativa.

• Desenvolver e executar cronograma de
assessoramento e acompanhamento das
metas pactuadas junto aos órgãos da
administração pública;
• Institucionalizar e implementar Núcleo
de Dados e Estatística;
• Implantar Sistema Informatizado de
Acompanhamento de Metas;
• Intensificar o Programa de Participação
Popular, garantindo a manutenção da
interlocução entre o governo e os demais
órgãos da sociedade civil;

educativas para o cidadão
sobre
transparência, ética, cidadania e
controle social;

• Estruturar, publicar e atualizar
o Plano de Qualificação anual de
servidores;

• Normatizar os trâmites processuais
e aperfeiçoar a transparência dos
processos administrativos ;

• Desenvolver políticas para
os
servidores
públicos
quanto
aos aspectos da saúde mental,
assistencial,
de
capacitação
e
valorização;

• Modernizar a área jurídica com a
aquisição de sistemas informatizados,
reforma das infraestruturas físicas
e a adoção de novos serviços de
rastreamento, cobrança da dívida ativa
e controle de processos;
• Modernizar e aperfeiçoar as
atividades de auditoria, com a adoção
de unidades descentralizadas, vistoria
de obras públicas e auditorias em
sistemas informatizados;

ALINHAMENTO
COM AS METAS

• Aprimorar o Sistema Único e
Integrado de Execução Orçamentária,
Administração
Financeira
e
Controle (SIAFIC) e implantar sistemas
informatizados de acompanhamento
de Processos Administrativos
Disciplinares (PADs);
•
Concluir
o
processo
Cadastro
Multif inalitário
Georreferenciamento.

Gestão administrativa

Executar ações de
modernização da gestão
administrativa.

• Manter e ampliar os serviços e
programas de atendimento ao público
através da Ouvidoria;
• Implementar e aprimorar a Lei de
Usuários de Serviços Públicos;
• Promover campanhas, treinamentos,
capacitações
e
outras
atividades
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ANEXO I
• TABELA DE METAS E INDICADORES
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• Saúde
• Educação
• Assistência Social
• Cultura
• Esporte
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SAÚDE
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EDUCAÇÃO

99

Prefeitura de Alagoinhas

Planejamento Estratégico // 2021 // 2030

ASSISTÊNCIA SOCIAL
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
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CULTURA
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ESPORTE

103

Prefeitura de Alagoinhas

Planejamento Estratégico // 2021 // 2030

• Infraestrutura e
Mobilidade
• Agricultura
• Serviços Públicos
• Meio Ambiente
• Saneamento Básico
• Desenvolvimento
Econômico
104
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INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE

106

Planejamento Estratégico // 2021 // 2030

AGRICULTURA
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SERVIÇOS PÚBLICOS
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MEIO AMBIENTE
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SANEAMENTO BÁSICO
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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• Gestão
Administrativa
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GESTÃO ADMINISTRATIVA
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COORDENAÇÃO DO
ALAGOINHAS +10

EQUIPE DE SECRETÁRIOS

ANDRÉ RICARDO DOS SANTOS BARROS

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL

Secretário Municipal de Governo (SEGOV)

Controladora Geral do Município (COGER)

BRUNO DE MELO FAGUNDES

LUDMILLA FONSECA FISCINA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (SEDEA)

Secretária Municipal de Assistência Social (SEMAS)

DAVID CORREIA RIBEIRO

LUIZ CARLOS BASTOS PRATA

Ouvidor do Município

Secretário Municipal de Administração (SEMAD)

FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE BRITO

MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO REIS

Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

Secretária Municipal de Infraestrutura (SECIN)

GEORGE DE JESUS BATISTA

MAURÍLIO FONTES

Secretário Municipal da Agricultura (SEMAG)

Secretário Municipal de Comunicação (SECOM)

GUSTAVO AUGUSTO DE SOUZA CARMO

NORBERTO ALVES MOITA

Secretário Municipal de Educação (SEDUC)

Secretário de Relações Institucionais (SECRI)

IRACI GAMA SANTA LUZIA

RAIMUNDO QUEIROZ DOS SANTOS

Secretária municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SECET)

Chefe de Gabinete do Prefeito (GAPRE)

JAMES GAUTERIO JULIANO

ROBERTO JOSÉ TORRES DE LIMA

Procurador geral do Município (PROJU)

Vice-prefeito e Secretário Municipal de Serviços Públicos (SESEP)

JURANDIR CARVALHO DE SANTANA

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO

Diretor Interino da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT)

Secretária Municipal da Fazenda (SEFAZ)

LAÍNA GABRIELE R. PASSOS LOBO

SALVADOR DOS SANTOS

Secretária Municipal de Saúde (SESAU)

Comandante Geral da Guarda Civil Municipal (GCM)

VIRGÍNIA PORTO SANTOS
Secretária Municipal de Planejamento e Orçamento (SEPLA)

VIRGÍNIA PORTO SANTOS
Secretária Municipal de Planejamento e Orçamento (SEPLA)

RAFAELA D’OLIVEIRA CARNEIRO
Diretora de Planejamento

JAQUELINE ALVES DOS SANTOS
Diretora de Orçamento

BRUNO CARNEIRO SANTOS
Diretor de Convênios

KARIN BORGES SILVA
Assessora Técnica

ALEXANDRE PINTO SANTANA
Coordenador de Planejamento

PATRICIA DE SANTANA FERREIRA
Coordenadora de Orçamento

LAIANA LUDIMILA DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS
Coordenadora de Orçamento

LEONARDO AUGUSTO DOS SANTOS LIMA
Coordenador de Orçamento

LEILIANA LIMA FILGUEIRAS DE ABREU
Assistente Administrativo

EVANDA NOGUEIRA DOS SANTOS GOMES
Assistente Administrativo

KÁTIA REGINA DE SOUZA ALMEIDA
Assistente Administrativo
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