EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PPA

Vilmara Pereira do N. Novais
• Assessora de Gabinete
Ivana Borges Carinhanha de Souza
• Coordenadora de Planejamento, Informação, Gestão do Trabalho e Educação
na Saúde
Mariston da Silva Martins
• Contador

POR QUE PLANEJAR
Diante de
tantos
problemas,
desafios e possibilidades ...
Planejar implica na escolha
consciente das ações!

Planejar direciona esforços
para os resultados!

POR QUE PLANEJAR
Num cenário de restrição fiscal

Planejar é mediar a disputa na
alocação dos recursos! Define,
assim, Prioridades!
Planejar é maximizar a
aplicação
racional
dos
recursos, com equilíbrio fiscal!

PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
É função do administrador público, determinar
antecipadamente os objetivos que devem ser
atingidos e o que fazer para alcançá-los, visando
o alcance do bem comum, tendo o cidadão
como o seu principal público alvo.

Nossa Determinação: “Construir
um novo tempo para nossa gente.”

INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO DO GOVERNO
 Peça de planejamento prevista na CF de
1988;
 Induzir o poder executivo a planejar suas
atividades por um período que vá além da
anualidade imposta pela Lei orçamentária;
 É o mais importante instrumento a
disposição
dos
governantes
para
implementação das políticas públicas;

PROCESSO DE FORMULAÇÃO DO PPA
Participação de membros
da ET em SSA no
Seminário da SEPLAN e
UPB em 20/04/2017

Capacitação de Membros
da ET em Barreiras
06 e 07 de junho de
2017

Instituição de GC Portaria
nº 033/2017 de
16/06/17

Aprovação do plano de
trabalho e cronograma de
atividades pelo Prefeito
Municipal em
20/06/2017

Elaboração dos
Programas e Metas
31/07 a 31/08

Apresentação de dados
coletados para o gestor
municipal e secretários
28/07/2017

Definição da estrutura do
PPA e disponibilização do
link para comunidade
14/07/2017

Elaboração de
diagnóstico e coleta de
informações por meio
dos insumos existentes
20/06 a 13/07

Avaliação dos Programas
e Metas pela CG 01 a
10/09

Apresentação dos
Programas e Metas para
população na CL
13/09/2016

Envio do PPA para
Câmara de Vereadores
15/09/2017

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA
 Está localizado na Mesorregião do Vale
São Franciscano da Bahia;
 De clima quente e temperado
(semiárido, subúmido a seco) encontrase na região limite entre o Cerrado e a
Caatinga;

 Situa-se na microrregião de Barra e são
limítrofes os municípios de Barra,
Muquem do São Francisco, Paratinga,
Oliveira dos Brejinhos e Morpará.

SUBDIVISÃO DO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

02
Distritos

16
Ilhas

Fonte: Agência IBGE - Polo Ibotirama

03
Povoados

61
Localidades
Rurais

16
Bairros

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
PIRÂMIDE ETÁRIA

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

38% Idades entre 0 e 19 anos.

51% Idades entre 20 e 59 anos.

11% Acima de 60 anos.

27,30% branca, 10,89% preta, 0,23%
amarela, 60,16% parda e 1,45%
indígena.
Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010.

PERFIL POPULACIONAL – FAIXA ETÁRIA
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IBOTIRAMA NA MICRORREGIÃO E NO TERRITÓRIO VELHO CHICO
IDH-M
Faixa do IDH-M

Microrregião da Barra
Barra
Buritirama
Ibotirama
Itaguaçu da Bahia
Morpará
Muquém do São Francisco
Xique-Xique
Território Velho Chico
Barra
Bom Jesus da Lapa
Brotas de Macaúbas
Carinhanha
Feira da Mata
Ibotirama
Igaporã
Malhada
Matina
Morpará
Muquém do São Francisco
Oliveira dos Brejinhos
Paratinga
Riacho de Santana
Serra do Ramalho

1991

2000

2010

Baixo
Baixo
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Baixo
Baixo
Baixo
Baixo

0,303
0,193
0,331
0,203
0,277
0,229
0,298

0,378
0,335
0,500
0,378
0,439
0,372
0,416

0,557
0,565
0,636
0,562
0,558
0,549
0,585

Baixo
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Baixo
Baixo
Baixo
Médio
Médio
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Médio
Baixo

0,303
0,372
0,274
0,250
0,292
0,331
0,345
0,220
0,259
0,277
0,229
0,239
0,251
0,327
0,233

0,378
0,486
0,404
0,382
0,442
0,500
0,468
0,391
0,383
0,439
0,372
0,393
0,371
0,451
0,413

0,557
0,633
0,570
0,576
0,588
0,636
0,614
0,562
0,572
0,558
0,549
0,554
0,590
0,615
0,595

POPULAÇÃO POR GÊNERO
Mulheres

Brasil

Bahia

Ibotirama

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010.

Homens

49,65% de
mulheres,
31,60% das
mulheres tem
idade fértil entre
(10 – 49 anos)

51,03%
48,97%

50,93%
49,07%

49,65%
50,35%

50,35% de
homens

ECONOMIA
Evolução do PIB no Estado e Município no período de 2002-2014
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Fonte: : IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

EVOLUÇÃO DO PIB PER CAPITA DE 2002-2014
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

População

24.332

24.416

24.506

24.700

24.797

24.898

26.228

26.416

25.424

25.522

25.617

27.285

27.405

PIB per capita (R$)

2.407

3.046,80

3.457,27

3.665,89

4.318,97

4.605,29

5.270,79

5.884,64

6.789,39

7.115,47

8.155,68

7.972,86

10.004,17

Fonte: IBGE

PIB A PREÇOS CORRENTES / SÉRIE REVISADA
Classificação
No Ranking Estadual
47º
85º
94º
123º
124º
125º
146º
170º
184º
223º
241º
278º
351º
374º
384º
389º
Fonte: IBGE. Ano: 2014

Município
Bom Jesus da Lapa
Barra
Ibotirama
Riacho de Santana
Serra do Ramalho
Igaporã
Paratinga
Carinhanha
Oliveira dos Brejinhos
Malhada
Muquém de São Francisco
Sítio do Mato
Brotas de Macaúbas
Matina
Feira da Mata
Morpará

Produto Interno Bruto (PIB) a
preços correntes
629.319
296.641
274.164
215.907
215.813
211.372
181.299
156.508
145.069
112.565
103.604
87.930
60.794
54.846
49.339
48.254

PIB IBOTIRAMA - ATIVIDADE ECONÔMICA - 2014
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Fonte: IBGE; Ano 2014.

Ibotirama
14.816,00
25.110,00
72.942,00
136.120,00
248.988,00

PIB - ATIVIDADE ECONÔMICA - MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO VELHO CHICO
Morpará

47.046,00

Feira da Mata

48.053,00

Matina

53.404,00

Brotas de Macaúbas

58.032,00

Sítio do Mato

86.089,00

Muquem do São Francisco
Malhada

98.718,00

Valor Total (soma)

108.546,00

Demais Serviços

133.691,00

Oliveira dos Brejinhos

Administração Pública

151.747,00

Carinhanha

Indústria

174.379,00

Paratinga

Agropecuária

194.748,00

Igaporã
Serra do Ramalho

207.005,00

Riacho de Santana

207.378,00
248.988,00

Ibotirama

284.030,00

Barra

578.844,00

Bom Jesus da Lapa
Fonte: IBGE; Ano 2014
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RECEITA PROJETADA X ARRECADADA
Receita
Ano

Projetada (R$)

Arrecadada (R$)

%

2007

17.750.000,00

21.438.688,64

121%

2008

19.550.000,00

25.271.240,96

129%

2009

21.114.000,00

25.612.610,23

121%

2010

28.100.000,00

28.406.077,19

101%

2011

29.316.791,00

35.456.826,59

121%

2012

39.200.000,00

42.030.214,84

107%

2013

43.500.000,00

43.343.118,83

100%

2014

58.609.591,20

47.610.023,14

81%

2015

62.130.000,00

54.543.330,59

88%

2016

67.758.000,00

101.319.482,49

150%

2017

70.244.725,00

68.656.951,75

98%

Fonte: PMI/Diretoria de Contabilidade (Apurado até Junho/2017)

COMPORTAMENTO DA DESPESA
Despesa

ANO
Corrente

Capital

Total (R$)

2007

18.241.964,82

3.992.957,67

22.234.922,49

2008

24.684.716,54

3.774.209,08

28.458.925,62

2009

24.684.716,54

1.950.531,93

26.635.248,47

2010

26.645.275,89

2.359.069,51

29.004.345,40

2011

31.738.042,84

4.290.366,03

36.028.408,87

2012

35.976.387,14

6.042.725,40

42.019.112,54

2013

40.899.807,95

3.662.874,59

44.562.682,54

2014

48.455.424,12

2.357.168,02

50.812.592,14

2015

50.953.211,41

6.499.901,80

57.453.113,21

2016

82.210.541,46

8.828.357,63

91.038.899,09

2017

30.645.625,90

3.539.412,20

34.185.038,10)

Fonte: PMI/Diretoria de Contabilidade (Liquidada até Junho/2017)

INDICADORES DE RECEITAS E DESPESAS (2013/2015)
Indicadores
Geração de Receita Própria

(Receita Tributária +
COSIP + Dívida Ativa dos Tributos + Multas e Juros de Mora
dos Tributos + MJM da Dívida Ativa dos Tributos )

Transferências intergovernamentais (Receita Transf.

UMD

2013

2015

R$
R$

0,11
1,00

0,14
1,00

R$

123,00

171,77

%

64,02

64,43

%

0,34

- 4,79

Resultado Fiscal (Mede o percentual que a prefeitura conseguiu economizar ou que gastou a mais
frente a receita total)

%

- 2,90

- 5,40

Despesa com prestação de serviços per-capita (Mede o gasto corrente por cidadão para a
prestação de serviços)

R$

1.500,42

1.860,59

Investimento per-capita (Mede o investimento médio por cidadão no município)

R$

115,13

182,55

Endividamento Bruto (Mede o percentual entre receita orçamentária e de operações de crédito,
precatórias,obrigações a pagar em circulação, obrigações legais e tributárias.)

%

59,69

73,00

Intergov.Corrente – Deduções para a formação do FUNDEB)

Mede a capacidade da prefeitura de gerar receitas de origem tributária e de contribuição econômica para cada Real de
transferências intergovernamentais. Quanto menor o indicador, maior é a dependência das transferências intergovernamentais.

Receita de Tributos por cidadão no município (Mede a média da receita de tributos por cidadão no
município)

Vinculação da receita corrente (Mede a parcela da receita corrente cuja destinação é definida em leis e/ou
convênios. Quanto maior o indicador, menor a liberdade do gestor municipal em decidir a alocação dos recursos)

Capacidade de poupar (Mede a parcela disponível da receita corrente após a cobertura das despesas de
pessoal e custeio e da amortização e juros da dívida. Quanto maior o indicador, maior a capacidade de financiar
investimentos. )

Fonte: https://meumunicipio.org.br/indicadores-municipio/2913200-Ibotirama-BA?exercicio=2013 e 2015

TRABALHO E RENDIMENTO

Salário médio
mensal dos
trabalhadores
formais
1,8 SM

Fonte: IBGE; Ano 2014

Pessoal Ocupado
3.255 pessoas

População Ocupada
11,8%

% da população
com rendimento
nominal mensal
per capita de até ½
SMS (2010)
48,5%

POPULAÇÃO EM IDADE ESCOLAR
ANO

0 a 3 anos

4 a 6 anos

7 a 14 anos

15 a 17 anos

2000

2.128

1.621

4.595

1.973

2007

1.735

1.444

4.302

1.605

2010

1.624

1.392

4.003

1.695

 As mudanças na estrutura etária da população em idade escolar, explicam a redução do
contingente populacional, em todas faixas etárias, nos períodos de 2000 a 2010 ;
 Apesar do declínio da taxa de fecundidade que acompanha o Estado e o País, a população de
zero a seis anos não apresentou tanta redução entre 2007 a 2010, o que requer do poder
público, investimentos na construção de creches e ampliação de escolas para atender este
segmento.

Fonte: IBGE, Ano 2010

SÉRIE HISTÓRICA DO IDEB NO MUNICÍPIO
IDEB | OBSERVADO X PROJETADO
Anos Iniciais
4ª série/5º Ano

Ano

Anos Finais
8ª série/9º Ano

Observado

Projetado

Observado

Projetado

2005

3.2

-

2.5

-

2007

3.9

3.3

3.5

2.5

2009

3.3

3.6

2.9

2.6

2011

3.5

4.0

2.8

2.9

2013

4.1

4.3

2.8

3.3

2015

4.3

4.6

3.5

3.7

Fonte: INEP/MEC

ONDE NÃO AVANÇAMOS
IDEB PROJETADO
• 4.6 – Séries Iniciais
• 3.7 – Séries Finais

IDEB OBSERVADO
• 4.3 – Séries Iniciais
• 3.5 – Séries Finais
O IDEB nacional, em 2.015, foi de 5,3 para os anos
iniciais em escolas públicas e de 4,2 para os anos
finais.

Fonte: INEP/MEC, Ano 2015

ONDE NÃO AVANÇAMOS
Área

Objetivo

Meta

Resultado

Observação

Fonte

Educação

Educação
básica de
qualidade
para todos

Garantir que,
até
2015,
todas
as
crianças,
terminem
o
ensino
fundamental

41,5%
(2010)

É preciso garantir que
todos os jovens cursem
o ensino fundamental
e
sintam-se
estimulados
a
continuar na escola

ODM

ONDE NÃO AVANÇAMOS
Área
Educação
Cidadania

Objetivo
e Igualdade
entre
os
sexos
e
valorização
da mulher

Meta

Resultado

Observação

Fonte

Eliminar
a
disparidade
entre
os
sexos
no
ensino
fundamental
e médio até
2015

Informação
insuficiente
para calcular
o alcance
da meta.

- Razão de mulheres e
homens alfabetizados de
15 a 24 anos era de
102,6% em 2010;
- Participação feminina na
política é muito restrita.
Percentual
do
rendimento feminino em
relação ao masculino era
de
111,1%,
independentemente
da
escolaridade

ODM

ONDE NÃO AVANÇAMOS
Área
Saúde

Objetivo
Melhorar a
saúde das
gestantes

Meta

Resultado

Observação

Fonte

72,4%
de
gestantes
acompanhadas;
67,2%
dos
partos realizados
foram normais;
99,3%
dos
nascidos
vivos
foram assistidos
por profissionais
qualificados.

Mesmo tendo reduzido
de 29,4% para 24,4%
(2001-2013)
o
percentual de mães de
10 a 19 anos, ainda é
preocupante o número
de
crianças,
que
nasceram no município
de mães adolescentes.

ODM

ONDE NÃO AVANÇAMOS
Área
Saúde

Objetivo

Meta

Resultado

Observação

Fonte

Combater
a
AIDS, a malária
e
outras
doenças

Até 2015, ter detido
e
começado
a
reverter a
propagação
do
HIV/AIDS.

Meta
não
alcançada

Para a meta ser alcançada,
considera -se ter diminuído ou
mantido constante, o número de
casos de AIDS nos três
últimos anos.

ODM

considera-se ter diminuído ou
mantido constante o número de
casos de doenças
transmissíveis por mosquitos
nos três últimos anos.

ODM

Até 2015, ter detido
e
começado
a
reverter a
propagação
da
malária e de outras
doenças

ONDE NÃO AVANÇAMOS
Área

Saúde

Indicador

Dado
Inicial

Dado
Final

Evolução

Pontuou
no
Indicador

% de óbitos de
mulheres em idade
fértil (10-49 anos)
investigados MS/SIM

87,5
(2011)

72,7
(2014)

(- 14,8)
piorou

Não

% de óbitos infantis
investigados MS/SIM

100

Fonte

UNICEF

42,9

(-57,1)
piorou

Não

ONDE NÃO AVANÇAMOS
Área

Saúde

Indicador

Dado
Inicial

Dado
Final

Evolução

Pontuou no
Indicador

Fonte

Taxa de mortalidade
entre
crianças
e
adolescentes de 10 a
19 anos por causas
externas, por 100.000
habitantes (MS/SIM)

18,7

37,3

18,6
(Piorou)

Não

UNICEF

% de nascidos vivos de
mulheres de 10 a 19
anos (MS/SINASC)

26,2

23,2

(-2,9)
(Melhorou)

Não

ONDE NÃO AVANÇAMOS
Área

Cidadania

Indicador

Dado
Inicial

Dado
Final

Evolução

Pontuou
no
Indicador

Fonte

% adolescentes de
16 e 17 anos
cadastrados
no
TRE-TSE.
Ano
Inicial: 2012 – Ano
Final : 2016

60,6

42,4

(-18,2)
Melhorou

Não

UNICEF

DESEMPENHO DAS METAS POR FUNÇÃO PPA 2013-2017
35
30
25
20
15
10

5
0

Meta Não Realizada

Fonte: PMI/Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica

Meta Parcialmente Realizada

Meta Realizada

TOTAL

ANÁLISE DAS METAS POR FUNÇÃO |PPA 2013-2017
FUNÇÃO
4
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
23
25
26
27

Administração
Assistência social
Saúde
Educação
Cultura
Direitos da Cidadania
Urbanismo
Habitação
Saneamento
Gestão Ambiental
Agricultura
Comércio
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Total Geral

Fonte: PMI/Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica

Meta Não Realizada
7
8
7
3
0
2
3
0
0
1
1
3
1
1
1
38

Meta Parcialmente
Realizada
1
2
6
8
2
0
3
0
0
1
2
0
0
0
0
25

Meta Realizada
16
8
18
16
2
0
10
1
3
2
6
0
1
3
1
87

PROJEÇÃO DA RECEITA POR FONTE (1/3)
Descrição da Receita

Fonte

2018

2019

2020

2021

Transferência do FNDE

115

804.494,52

764.384,52

721.827,80

Transferências do SUS

114

8.072.645,63

8.565.077,01

9.077.822,83

CIDE

116

45.430,36

48.201,62

51.141,92

Educação 25%

7101

5.238.493,91

4.883.723,06

6.389.898,00

Fundo de Cultura da Bahia

110

14.842,85

15.748,26

16.708,91

17.728,15

65.028,17

Fundo Estadual de Assistência Social

128

71.787,26

77.247,82

62.000,78

85.741,98

296.777,84

Operações de Crédito Internas

190

3.600.000,00

3.819.600,00

1.500.000,00

Recursos ordinários

100

Salário Educação

104

657.541,03

697.651,03

740.207,75

Saúde 15% (ASPS)

6102

3.143.096,35

2.930.233,84

3.833.938,80

Fonte: PMI/Divisão de Contabilidade

12.572.385,38 11.720.935,34

6.675,13

Total
2.967.381,97

9.631.570,02 35.347.115,49
54.261,57

199.035,47

7.033.996,05 23.546.111,02

1.300.000,00 10.219.600,00

15.335.755,19 16.881.590,52 56.510.666,43
785.360,42

2.880.760,23

4.220.397,63 14.127.666,62

PROJEÇÃO DA RECEITA POR FONTE (2/3)
Descrição da Receita

Fonte

2018

2019

Transferência do FUNDEB 40%

119

6.850.916,72

Transferência FUNDEB 60%

118

10.276.375,08

Transferências de Convênios Educação

9122

1.275.000,00

1.222.275,00

Transferências de Convênios Outros Capital

9124

3.100.000,00

Transferências de Convênios Outros Estado

8124

Transferências de Convênios –
Outros Corrente

9124

Fonte: PMI/Divisão de Contabilidade

7.268.822,64

2020

2021

Total

7.496.586,20

7.767.257,96

29.383.583,52

10.903.233,96 11.244.879,30

11.650.886,94

44.075.375,28

1.296.433,78

1.126.579,25

4.920.288,03

3.288.550,00

2.822.807,01

2.729.830,15

11.941.187,16

1.100.000,00

1.127.450,00

1.056.574,46

850.000,00

4.134.024,46

30.947,23

32.835,01

34.837,95

36.963,06

135.583,25

PROJEÇÃO DA RECEITA POR FONTE (3/3)
Descrição da Receita

Fonte

Transferências de Convênios Saúde

9123

1.141.007,03

1.209.806,73

1.037.794,28

715.871,02

4.104.479,06

Transferências do FNAS 129

129

741.605,64

786.843,59

834.841,05

885.766,35

3.249.056,63

Transferências do SUS Estado

0114

1.259.423,98

1.336.248,84

1.417.760,02

1.504.243,38

5.517.676,22

59.995.992,97

60.698.868,27

64.971.816,03

67.954.719,58

253.621.396,85

Total Geral

Fonte: PMI/Divisão de Contabilidade

2018

2019

2020

2021

Total

DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS NOS PRÓXIMOS ANOS
 Realizar ações tecnicamente consistes e politicamente viáveis;
 Potencializar projetos para reduzir a pobreza e a desigualdade social;
 Implementar ações que priorizam a preservação ambiental, geração do
emprego, trabalho e renda;
 Reduzir a concentração de renda garantindo o acesso do cidadão
serviços de educação, saúde e segurança;

aos

 Aumentar o PIB per capita gerando proporcionalmente ,a redução da pobreza,
desigualdade e o aumento da renda per capita dos ibotiramenses;
 Expandir a produção agropecuária e industrial, visando o desenvolvimento
municipal e aumento do PIB no setor agropecuário e secundário;
 Dentre outros.

PROGRAMA – ADMINISTRAÇÃO PARA NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Justificativa: O Poder Executivo Municipal de Ibotirama, para a execução dos
serviços de atribuições legais e constitucionais precisa de sua estrutura
administrativa em funcionamento. Os órgãos municipais são regidos pela
Lei Municipal Nº 003/2014 de 25/03/2014.
Objetivo: Assegurar o
pleno
funcionamento
das atividades de apoio
administrativo
dos
órgãos
da
Administração
Municipal.

Meta:
Garantir
a
manutenção dos órgãos
municipais de forma a
possibilitar eficiência na
gestão, na utilização
dos
recursos,
atendendo
adequadamente
a
comunidade.

Iniciativas - 8

PROGRAMA – ADMINISTRAÇÃO PARA NOSSA GENTE
EIXO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Justificativa: Os órgãos municipais são regidos pela Lei Municipal Nº 003/2014 de 25/03/2014.
Integrar planejamento, orçamento e gestão, orientando a Administração Pública Municipal para o
cumprimento de metas e resultados, bem como, monitorar e avaliar as ações de governo
executadas pela Administração Municipal é o papel da Secretaria Municipal de Planejamento e
Gestão Estratégica.

Objetivo: Fortalecer a
integração das funções e
planejamento,
orçamento,
execução,
monitoramento
e
avaliação, aperfeiçoando
os processos e alocação
e gestão dos recursos
públicos.

Meta:
Garantir
a
elaboração e implantação
de instrumentos que
visam o aperfeiçoamento
dos
processos
de
alocação e gestão dos
recursos públicos no
âmbito Municipal.

Iniciativas - 7

PROGRAMA – ADMINISTRAÇÃO PARA NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Justificativa: Os órgãos municipais são regidos pela Lei Municipal Nº 003/2014 de 25/03/2014. A
Divisão de Pessoal é o órgão ligado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças e
responsável pelo planejamento, coordenação, execução e controle das atividades relacionadas ao
registro funcional, à preparação da folha de pagamento, às questões relativas ao servidor público.

Objetivo: Desenvolver ações
que visam a estruturação e
manutenção
do
órgão,
capacitação, formação e
aperfeiçoamento
dos
servidores municipais, em
suas áreas de atuação, como
também,
recursos
tecnológicos e organização
de
instrumentos
de
contratação.

Meta: Garantir materiais
físicos e financeiros, recursos
técnicos e humanos na
administração
pública
municipal, assegurando a
eficiência e controle da
gestão
municipal
para
garantir a gestão de recursos
humanos no município.

Iniciativas - 9

PROGRAMA – ADMINISTRAÇÃO PARA NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO DE FINANÇAS
Justificativa: Organizar a captação e aplicação dos recursos públicos faz parte da
Gestão de Finanças do município. Portanto, faz-se necessário realizar um conjunto de
ações relativas ao acompanhamento da execução orçamentária e gestão financeira
do Município, com acompanhamento do desempenho de seus recursos e despesas.
Objetivo:
Arrecadar
os
tributos de competência do
Município,
controlar
arrecadação, garantir fontes
de
financiamento
dos
serviços de competência
municipal, produzir relatórios
gerenciais,
controlar
os
limites de gasto para atender
a legislação e cumprir as
normas do Controle Interno.

Meta:
Garantir
recursos
materiais, tecnológicos e
humanos, no gerenciamento
da gestão de finanças do
município.

Iniciativas - 8

PROGRAMA – ADMINISTRAÇÃO PARA NOSSA GENTE
EIXO: DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS
Justificativa: Dar publicidade e transparência de todos os atos praticados pela
Administração Pública Municipal. Realizar e apoiar eventos culturais e também ações
e serviços que visam promover recepção e homenagem a autoridades e visitantes,
bem como, homenagear pessoas que prestam relevantes serviços ao Município.
Objetivo: Publicidade de
atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos
órgãos da Administração
Pública, através dos meios
de veiculação própria e de
terceiros. Realização e
apoio de eventos de caráter
municipal,
regional,
estadual, federal.

Meta:
Garantir
a
publicidade
dos
atos,
programas, obras, serviços
e campanhas dos Órgãos
da Administração Pública

Iniciativas - 3

PROGRAMA – ADMINISTRAÇÃO PARA NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Justificativa: O Poder Executivo Municipal de Ibotirama, para a execução dos serviços de atribuições legais
e constitucionais precisa de sua estrutura administrativa em funcionamento. Os órgãos municipais são
regidos pela Lei Municipal Nº 003/2014 de 25/03/2014, cuja estrutura faz-se necessária, uma
adequação. Manter o funcionamento dos Órgãos Municipais, alterar a Lei de Estrutura Administrativa e
elaborar o Regimento Interno são atos a serem implementados também nesta gestão..

Objetivo:
Atender
a
capacidade
institucional
dos órgãos municipais,
modernizando estruturas e
os processos de trabalho.

Meta:
Garantir
a
manutenção das atividades
da
Administração
disponibilizando soluções
tecnológicas,
recursos
humanos e equipamentos
para
garantir
o
funcionamento
da
estrutura administrativa e
dos processos de trabalho.

Iniciativas - 11

PROGRAMA – ADMINISTRAÇÃO PARA NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
Justificativa: Na Bahia, os Consórcios Municipais, particularmente os multifinalitários por conceberem a promoção
do desenvolvimento territorial de forma ampla como objeto próprio da sua ação, refletem uma dinâmica social,
política e institucional e vem sendo fomentado pelo Governo do Estado nos Territórios de Identidade como
referência espacial. Ibotirama, está situada no Território Velho Chico e o consórcio público, é uma alternativa de
fortalecimento das políticas públicas e a promoção do desenvolvimento regional.

Objetivo: Participar do
consorciamento
de
municípios, com vistas
ao planejamento, à
regulação e à execução
de serviços públicos,
em cooperação com o
Estado.

Meta:
Garantir
a
participação
do
município no consórcio
público,
visando
o
fortalecimento
das
políticas públicas e o
desenvolvimento
regional.

Iniciativas - 05

PROGRAMA – SEGURANÇA PARA A NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO DE APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Justificativa: De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do
Estado brasileiro, direito e responsabilidade de todos. Ou seja, é uma responsabilidade
compartilhada entre os governos federal, estadual e municipal. Ela é exercida para a proteção das
pessoas e do patrimônio, bem como a preservação da ordem pública.

Objetivo: Apoiar o
desenvolvimento de
ações de Segurança
Pública no município
de Ibotirama.

Meta:
Desenvolver
ações de prevenção à
violência e apoiar as
ações no combate a
violência
realizada
pelos
órgãos
de
segurança instalados
no município.

Iniciativas - 09

PROGRAMA – SEGURANÇA PARA A NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO DE APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Justificativa: De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do
Estado brasileiro, direito e responsabilidade de todos. Ou seja, é uma responsabilidade
compartilhada entre os governos federal, estadual e municipal. Ela é exercida para a proteção das
pessoas e do patrimônio, bem como a preservação da ordem pública.

Objetivo: Apoiar o
desenvolvimento de
ações de Segurança
Pública no município
de Ibotirama.

Meta:
Desenvolver
ações de prevenção à
violência e apoiar as
ações no combate a
violência
realizada
pelos
órgãos
de
segurança instalados
no município.

Iniciativas - 09

PROGRAMA – CONSOLIDAR A ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA NOSSA GENTE
EIXO: CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUAS
Justificativa: A Lei nº 021/2017 de 12 de junho de 2017, instituiu o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS,
órgão superior de deliberação colegiada, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil,
vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social como Instância de Articulação, Pactuação e Deliberação do SUAS. Em
26/07/2017 foi realizada a VII Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema: Garantia de Direitos no
Fortalecimento do SUAS. A Gestão democrática e controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS foi um dos temas
debatidos, sendo que o município deve garantir a participação social e o lugar da sociedade civil na gestão democrática e
no controle social, visando o fortalecimento do Conselho na gestão do SUAS.

•Objetivo: Garantir o Funcionamento e a
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência
Social de Ibotirama.
•Metas: 06
•Iniciativas - Apoiar o desenvolvimento das ações do
Conselho Municipal de Assistência Social.

PROGRAMA – CONSOLIDAR A ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO DO SUAS
Justificativa: Com a instituição do SUAS, regulamentado pela Lei nº 021/2017 de 12/06/2017, a Secretaria
Municipal de Assistência Social é o órgão responsável pela gestão e organização do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS no município de Ibotirama. Em 26/07/2017 foi realizada a VII Conferência Municipal de
Assistência Social, com o tema: Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS. A legislação como instrumento
para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos
socioassistenciais foi um dos temas debatidos, cabendo, portanto, ao município aprimorar a legislação da Política
de Assistência Social para assegurar a efetivação dos compromissos e corresponsabilidades dos entes na
garantia dos direitos socioassistenciais.

•Objetivo: Garantir o modelo de organização quanto ao processo de planejamento, financiamento,
execução, monitoramento e avaliação da Política Pública de Assistência Social.
•Metas: 16
•Iniciativas: 1) Garantir a elaboração de instrumentos legais e normativos que consolidam a Gestão do
SUAS no município; 2) Apoiar a consolidação da Gestão do Trabalho no SUAS no município; 3) Apoiar a
alimentação dos sistemas de informações que demonstram o processo de organização do SUAS; 4)
Proporcionar a realização do debate, formulação e avaliação da Política Pública de Assistência Social;
5) Garantir ao órgão gestor condições necessárias para o desenvolvimento das suas atividades; 6)
Garantir a execução das receitas provenientes do IGD SUAS para melhorar a gestão local, no âmbito do
SUAS; 7) Garantir a execução das receitas provenientes do IGD PBF para melhorar a gestão de
benefícios e do cadastramento e atualização de dados no CADÚNICO.

PROGRAMA – CONSOLIDAR A ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA NOSSA GENTE
EIXO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Justificativa: Em 26/07/2017 foi realizada a VII Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema: Garantia de
Direitos no Fortalecimento do SUAS. O acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e
transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais foi um dos temas debatidos na Conferência. O Pacto de
Aprimoramento da Gestão do SUAS, previsto na NOB/SUAS 2012, é o instrumento pelo qual se materializam as prioridades
e as metas nacionais no âmbito do SUAS, e se constitui em mecanismo de indução do aprimoramento da gestão do SUAS e
da qualidade dos serviços, programas, projetos, benefícios e transferência de renda no âmbito da Assistência Social. Para
cumprir as metas estabelecidas no Pacto de Aprimoramento, se faz necessário executar e monitorar as metas previstas
neste plano.

•Objetivo: Garantir o cumprimento do Pacto de aprimoramento da Gestão
do SUAS no nível da Proteção Social Básica.
•Metas: 17
•Iniciativas: 1) Garantir a execução do Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família (PAIF), Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV) e Equipe Volante do PAIF, no desenvolvimento das ações
da Proteção Social Básica do município. 2) Executar o Primeira Infância
no SUAS implementando as ações do Programa Criança Feliz. 3)
Implementar as ações do Programa BPC na Escola.

PROGRAMA – CONSOLIDAR A ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA NOSSA GENTE
EIXO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Justificativa: Em 26/07/2017 foi realizada a VII Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema:
Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS. O acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre
serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais foi um dos temas
debatidos na Conferência. O Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS, previsto na NOB/SUAS 2012, é o
instrumento pelo qual se materializam as prioridades e as metas nacionais no âmbito do SUAS, e se constitui em
mecanismo de indução do aprimoramento da gestão do SUAS e da qualidade dos serviços, programas, projetos,
benefícios e transferência de renda no âmbito da Assistência Social. Para cumprir as metas estabelecidas no
Pacto de Aprimoramento, se faz necessário executar e monitorar as metas previstas neste plano.

• Objetivo: Garantir o cumprimento do Pacto de aprimoramento da Gestão do SUAS
no nível da Proteção Social Especial.
• Metas: 14
• Iniciativas: 1) Garantir a execução do Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI; Serviço Especializado em Abordagem
Social; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida
Socioeducativa de Liberdade Assistida - LA, e de Prestação de Serviços à
Comunidade - PSC; 2) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com
Deficiência, Idosos e suas Famílias; Serviço Especializado para Pessoas em
Situação de Rua; 3) Garantir a execução das ações do PETI.

PROGRAMA – SAÚDE PARA NOSSA GENTE
EIXO: CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO DO SUS
Justificativa: A Lei nº 001 de 10/03/2015 instituiu o Conselho Municipal de Saúde com base na Resolução
453/2012. Em 2016, o CMS teve 12 reuniões ordinárias e extraordinárias com 11 (onze) resoluções publicadas.
Dentre as ações realizadas pela instância pode se destacar a implantação do Conselho Local na Unidade de Saúde
do Bairro Calumbi. Criar novos Conselhos Locais, reivindicar junto a Gestão Municipal que seja implementada a Lei
Municipal 011/2013 que institui a Ouvidoria do SUS, dentre outros, são ações que visam garantir o fortalecimento
do controle social e que foram debatidas na V Conferência Municipal de Saúde, realizada em 09/08/2017.

Objetivo: Garantir a
qualificação
da
gestão
do
SUS,
fortalecendo
o
controle social e
fomentando
a
participação popular.

Meta:
Apoiar
Incentivo
Participação
Controle Social.

o
a
e

Iniciativas - 08

PROGRAMA – SAÚDE PARA NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO DO SUS
Justificativa: Instituído pela Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde – SUS é formado
pelo conjunto das ações e serviços de saúde sob gestão pública. Com direção única em cada
esfera de governo, o SUS está organizado em redes regionalizadas e hierarquizadas de atuação
em todo o território nacional. Garantir a gestão do SUS são metas propostas neste plano e
defendidas na V Conferência Municipal de Saúde, realizada em 09/08/2017.

Objetivo:
Assegurar
a
implementação de ações e
serviços que contribuem
com a qualificação da
gestão do SUS.

Meta: 21

Iniciativas - 1) Garantir a
implementação de ações e
serviços que contribuem
para a organização e
eficiência do sistema; 2)
Garantir a Qualificação da
Gestão do SUS; 3)Garantir
a Implantação de Ações e
Serviços de Saúde.

PROGRAMA – SAÚDE PARA NOSSA GENTE
EIXO: ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE
Justificativa: A prestação de serviços de saúde no município de Ibotirama, através do Sistema Único de
Saúde (SUS), vem apresentando resultados, que requer da gestão municipal repensar seus indicadores. A
fragilidade das ações de cuidados voltados para a pessoa idosa, o percentual de óbitos em mulheres de
idade fértil (10-49) anos, % de óbitos infantis investigados e taxa de mortalidade entre crianças e
adolescentes de 10 a 19 anos por causas externas, são dados ainda instigantes. De 1 a cada 4 nascidos
vivos 24,4% eram de mães adolescentes conforme dados ODM em 2013. Como porta de entrada as ações
voltadas a atenção primária precisam ser reorganizadas e fortalecidas. Na atenção especializada os
problemas enfrentados pela população como as longas esperas aos serviços especializados tem dificultado
a resolutividade das ações na Atenção Básica. Fortalecer as ações e garantir o acesso da população aos
serviços de saúde são metas previstas neste plano e debatida na V Conferência Municipal de Saúde.

Objetivo: Garantir o acesso da
população
a
serviços
de
qualidade, com equidade e em
tempo adequado ao atendimento
das necessidades de saúde,
mediante aprimoramento da
política de Atenção Básica e da
atenção especializada.

Meta: 27

Iniciativa
Garantir
a
formulação,
avaliação
e
execução da Política Municipal
de Saúde

PROGRAMA – SAÚDE PARA NOSSA GENTE
EIXO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Justificativa: Segundo relatório dinâmico da Organização do Desenvolvimento do Milênio – ODM em 2015, as
metas que não foram alcançadas são: reverter a propagação do HIV/AIDS, sendo que de 1.990 a 2.015, 19
casos de AIDS foram diagnosticados. E a de não ter detido e começado a reverter a propagação da malária,
febre amarela, leishmaniose, dengue, dentre outras doenças no município, considerando que de 2.001 e
2.012, houve 1.143 casos de doenças transmitidas por mosquitos, dentre os quais 1 caso confirmado de
malária, nenhum caso confirmado de febre amarela, 22 casos confirmados de leishmaniose, 1.142
notificações de dengue. Exceto a malária que não registro anos depois medidas foram adotadas pelo
município para manter a taxa de mortalidade associada às doenças transmitidas por mosquitos no
Município, em 2.014, foi de 0 óbitos a cada 100 mil habitantes. Fortalecer e ampliar as ações de Vigilância
em Saúde são metas propostas neste plano e defendidas na V Conferência Municipal de Saúde.

Objetivo: Desenvolver e
fortalecer as ações de
vigilância
em
saúde,
visando a prevenção de
fatores de risco e o controle
de adoecimento e morte da
população do município de
Ibotirama.

Meta: 14

Iniciativa - Reduzir os riscos
e agravos à saúde da
população, por meio das
ações de promoção e
vigilância em saúde.

PROGRAMA – SAÚDE PARA NOSSA GENTE
EIXO: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Justificativa: Promover e assegurar o direito humano à alimentação adequada e
reduzir os riscos relacionados aos determinantes e condicionantes da situação de
saúde e alimentação da população brasileira é o que preconiza a Política de
Alimentação e Nutrição. Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde deve ser
protagonista na busca pela intersetorialidade, com vistas a alavancar as discussões
que envolvem a Segurança Alimentar e Nutricional e o Direito Humano à
Alimentação Adequada das populações. As ações propostas visam implementar e
fortalecer as ações da alimentação e nutrição no município.

Objetivo: Fortalecer as
ações de apoio e
promoção à alimentação
complementar saudável
no Sistema Único de
Saúde.

Meta: 06

Iniciativa - Garantir a
gestão das ações de
alimentação e nutrição.

PROGRAMA – TRABALHO E CIDADANIA
EIXO: APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Justificativa: O Sistema Nacional de Emprego (SINE) é uma ferramenta do Ministério do Trabalho que tem
como finalidade principal intermediar a mão-de-obra e de forma secundária desenvolver uma série de ações
relacionadas ao mercado de trabalho, a identificação do trabalhador e ao fornecimento de subsídios ao
sistema educacional e de formação de mão de obra para a elaboração de suas programações. Com a criação
do Programa Seguro-Desemprego, o SINE passou a ser entendido como a rede de atendimento onde são
executadas as ações desse programa. Em Ibotirama, a produtividade de intermediação de mão-de-obra é
baixa e corre o risco de ser descredenciada do MTE, por não atingir, as metas de IMO estabelecidas. Realizar
ações que visam o encaminhamento de trabalhadores para as vagas permanentes, temporárias, de
aprendizes e de estágios e potencializar estas ações é uma meta a ser perseguida nos próximos anos.

Objetivo:
Apoiar
o
desenvolvimento
da
Unidade
do
SINE,
potencializando
as
ações de Intermediação
de Mão de Obra

Meta: Garantir o apoio a
gestão do SINE no
desenvolvimento
de
suas atividades e, em
caráter prioritário, a
Intermediação de Mão
de Obra .

Iniciativa - 06

PROGRAMA – TRABALHO E CIDADANIA
EIXO: GESTÃO DA PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
Justificativa: A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um componente do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde, como definido na Portaria GM/MS nº 3252 de dezembro de 2009, que visa à promoção
da saúde e à redução da morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da integração de ações que
intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos
produtivos. A departamentalização na estrutura administrativa está contida na Lei Municipal 003/2015 de
10/03/2015 sob a gestão da Coordenação de Vigilância em Saúde sendo as ações executadas pela Diretoria
de Vigilância Sanitária, Ambiental e de Saúde do Trabalhador. As ações de prevenção, vigilância sanitária e
investigação epidemiológica em ambientes e processos de trabalho, nas áreas urbanas e rurais do
município, devem ser planejadas e desenvolvidas a fim de que acidentes e agravos à saúde do trabalhador
sejam evitados.

Objetivo:
Identificar
e
Notificar
os
Agravos a Saúde
do Trabalhador

Meta: Realizar
notificações de
Agravos a Saúde
do Trabalhador

Iniciativas -03.

PROGRAMA – TRABALHO E CIDADANIA
EIXO: GESTÃO DE AÇÕES DE FOMENTO AO TRABALHO
Justificativa: Segundo o IBGE em 2010, 11,8% da população ganhavam até 1,8 do
salário mínimo, correspondendo a 3.255 pessoas ocupadas, enquanto que 48,5%
viviam com rendimento nominal mensal per-capita, de até meio salário mínimo. O
município apresentou no mesmo ano, uma taxa de desigualdade social de 0,55
medida pelo índice de GINI tornando evidente, a sua desigualdade de renda. A
promoção de ações voltada a geração do trabalho, emprego, renda e inclusão
produtiva, são medidas que devem implementadas pelo município ao longo destes
anos, visando a redução da desigualdade social em Ibotirama.

Objetivo: Promover a
Geração do Trabalho,
Emprego, Renda e
Inclusão Produtiva no
Município.

Meta: Fomentar a
Geração do Trabalho,
Emprego, Renda e
Inclusão Produtiva no
Município
de
Ibotirama.

Iniciativa -05.

PROGRAMA – TRABALHO E CIDADANIA
EIXO: GESTÃO DE AÇÕES DE FOMENTO A GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO
Justificativa: Segundo o IBGE em 2010, 11,8% da população ganhavam até 1,8 do salário
mínimo, correspondendo a 3.255 pessoas ocupadas, enquanto que 48,5% viviam com
rendimento nominal mensal per-capita, de até meio salário mínimo. O índice de desigualdade de
renda foi de 0,55 medida pelo índice de GINI e no Brasil 0,56, sendo o Brasil, com este
resultado, segundo o PNUD, o terceiro país mais desigual do mundo. Em 2014, o PIB proveniente
do setor secundário foi de 10,09% e do agropecuário 5,95%. Enquanto que 83,96% originou-se
do setor de serviços e 30% deste percentual, se atribuiu aos serviços adicionados na
administração pública. Considerando a importância regional do município, a criação de um
distrito industrial estimulará o empreendedorismo, a geração de renda e empregos para a
população.

Objetivo:
Estimular
o
empreendedorismo,
a
geração
de
renda
e
empregos para a população
por meio da implantação de
um
Distrito
Industrial
Municipal.

Meta:
Desenvolver
um
conjunto de ações de
fomento
a
atividade
produtiva e incentivo ao
desenvolvimento econômico
e social do Município.

Iniciativas -04

PROGRAMA – EDUCAÇÃO PARA NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO DE INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Justificativa: Considerando que de zero a três anos é a primeira fase da educação
infantil e que segundo o IBGE (2010), no município 1.228 (um mil duzentos e vinte e
oito) crianças residiam nesta faixa etária e somente 66 (sessenta e seis) foram
registrados na modalidade creche pelo INEP. Oportunizar as crianças, a atenção
necessária nos primeiros anos de vida é também, um compromisso estabelecido na
meta 1 do Plano Municipal de Educação, com vigência de 10 (dez) anos e
sancionado pela Lei Nº 004 de 22/06/2015.

Objetivo:
Ampliar
a
oferta de educação
infantil em creches de
forma a atender, no
mínimo, cinquenta por
cento das crianças de
até três anos até 2025.

Meta:
Construir
e
equipar
02
(duas)
creches com assistência
financeira suplementar
do Governo Federal e
Estadual.

Iniciativa - Garantir a
oferta da educação
infantil em creche.

PROGRAMA – EDUCAÇÃO PARA NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.
Justificativa: Existem 47 (quarenta e sete) professores efetivos que ainda não possuem licenciatura plena
nos termos da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, de que tratam os incisos I, II e
III do caput do Art. 61 da Lei no 9.394 (LDB), todos os professores e professoras da educação básica devem
possuir formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em
que atuam. O Plano Municipal de Educação de Ibotirama traz a formação do trabalho como uma diretriz e
aponta a necessidade dos Profissionais da Educação manter-se capacitados continuadamente.

Objetivo: Desenvolver,
formar
e
capacitar
recursos humanos da
Rede
Municipal
de
Ensino.

Meta:
Garantir
o
Desenvolvimento
a
formação
e
a
capacitação dos 100%
dos recursos humanos
da Rede Municipal de
Ensino.

Iniciativas - 11

PROGRAMA – EDUCAÇÃO PARA NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO DE INVESTIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Justificativa: Conforme dados do IBGE (2010), a população na faixa etária de 06 a 14 anos residentes no
município era de 4.508 crianças e adolescentes. De acordo o EDUCACENSO/INEP (2016), efetivamente
matriculados, tinha 3.693. O Plano Municipal de Educação de Ibotirama, sancionado pela Lei Nº 004
22/06/2015, com duração de 10 (dez) anos trata na segunda diretriz da universalização do atendimento
escolar.

Objetivo: Assegurar a
universalização
do
atendimento escolar, a
permanência,
e
a
qualidade de ensino
fundamental para todas
as crianças.

Meta:
Construir
e
Equipar
02
(duas)
Escolas
de
Ensino
Fundamental I e II com
assistência
financeira
suplementar do Governo
Federal e Estadual.

Iniciativa - Garantir a
ampliação
de
infraestrutura para a
oferta da Educação
Fundamental.

PROGRAMA – EDUCAÇÃO PARA NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Justificativa: Conforme dados coletados pelo IBGE (2010) o município de Ibotirama possui um índice de
analfabetismo de 23,3% da população de 15 anos ou mais. Diante desta realidade, e ancorados nas metas e
estratégias do Plano Municipal de Educação sancionado pela Lei Municipal 004 de 22/06/2015, a
erradicação do analfabetismo no município está contido na I Diretriz do PME que define linhas de ação para
ser extinto em dez anos.

Objetivo: Garantir a elevação da taxa de
alfabetização da população com 15
(quinze) ou mais anos em consonância com
o quanto determina os Planos Nacional e
Municipal de Educação em sua meta 09
(nove) que discorre sobre a alfabetização
de Jovens e Adultos, implantando em
parceria com os entes federados União e
Estado programas específicos de Educação
de Jovens e Adultos na Sede e na Zona
Rural do Município.

Meta: Garantir o desenvolvimento da
Educação Básica para Jovens e Adultos no
âmbito do município.

Iniciativas - 05

PROGRAMA – EDUCAÇÃO PARA NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Justificativa: A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência realizada pela ONU e seu Protocolo
Facultativo, que garantem monitoramento e cumprimento das obrigações do Estado, foram assinados, sem
reservas, em 30 de março de 2007, em um gesto de total compromisso do governo brasileiro com a
conquista histórica da sociedade mundial e, principalmente, com o desafio vencido pelos 24,5 milhões de
brasileiras e brasileiros com deficiência, se estendendo aos demais entes federados, assim como, o PME
deste município que estabelece metas e estratégias para atendimento adequado as pessoas com deficiência
na rede pública de ensino.

• Objetivo: Garantir o acesso e a permanência das crianças com
deficiência na rede regular do ensino fundamental, bem como, o
atendimento por professores e equipe de especialistas na área.
• Meta: Garantir condições de acesso e permanência dos alunos
com deficiência nas escolas regulares do Ensino Fundamental.
• Iniciativas - 07

PROGRAMA – EDUCAÇÃO PARA NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO DE INVESTIMENTO NA IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
Justificativa: Considerando a necessidade de atender o quanto preconiza a Lei Municipal nº 0004/2015 de
22 de junho de 2015 – Plano Municipal de Educação em consonância com a Lei Federal nº 13.005/2014 Plano Nacional de Educação com previsão de atendimento gradativo em relação a ampliação do jornal
escolar, necessário se faz, que esta municipalidade inicie o processo de adaptação da rede física para o
atendimento a esta demanda num prazo de dez anos.

•Objetivo: Ofertar gradativamente a educação infantil em horário integral, a jornada escolar em tempo
integral, no ensino fundamental e educação em tempo integral para crianças adolescentes em situação
vulnerabilidade social.
•Meta: Garantir de forma gradativa a oferta da educação infantil em horário integral, jornada escolar em
ensino integral no ensino fundamental e educação em tempo integral, prioritariamente, em locais
expostos a vulnerabilidade social.
•Iniciativas: 1) Construir em parceria com a União, escola com padrão arquitetônico e mobiliário
adequado, para atendimento em tempo integral; 2) Adequar gradativamente em parceria com a União,
escolas de educação infantil e ensino fundamental, com padrão arquitetônico e mobiliário adequado,
para atendimento em tempo integral; 3) Realizar reformas e adaptações do espaço físico da escola,
visando assegurar o atendimento na educação integral, para pessoas com deficiências, transtornos
globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação em todas as modalidades de ensino.

PROGRAMA – EDUCAÇÃO PARA NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Justificativa: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, promulgada em dezembro de
1996, considera que a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica (título V, capítulo II, seção II,
art. 29) e, tem por finalidade, o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade. Plano
Municipal de Educação, com vigência de 10 (dez) anos e sancionado pela Lei Nº 004 de 22/06/2015
apresentam medidas propostas que se enquadram na perspectiva da melhoria da qualidade.

• Objetivo: Assegurar o atendimento escolar a toda clientela de educação infantil,
garantindo a permanência e o sucesso na aprendizagem.
• Meta: Garantir a manutenção da Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino.
• Iniciativas: 1) Construir em parceria com a União, escola com padrão arquitetônico
e mobiliário adequado, para atendimento em tempo integral; 2) Adequar
gradativamente em parceria com a União, escolas de educação infantil e ensino
fundamental, com padrão arquitetônico e mobiliário adequado, para atendimento
em tempo integral; 3) Realizar reformas e adaptações do espaço físico da escola,
visando assegurar o atendimento na educação integral, para pessoas com
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou
superdotação em todas as modalidades de ensino.

PROGRAMA – EDUCAÇÃO PARA NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Justificativa: No ensino fundamental é necessário melhorar a qualidade, enfrentar questões de retenção, a
distorção idade série, o atraso no início da escolarização, a repetência e a evasão. Além disso, a população
residente na região insular, precisa continuar garantindo o seu direito de acesso às unidades escolares. No
resultado das ações estratégicas da avaliação do Selo UNICEF, o município pontuou negativamente, no eixo
água, banheiro e cozinhas nas escolas. O Plano Municipal de Educação sancionado pela Lei Municipal 004
de 22/06/2015, apresenta estratégias para universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos
alunos concluam essa etapa na idade recomendada estabelecendo contundo, caminhos para a implantação
e implementação das estratégias e ações.

• Objetivo: Garantir a oferta do ensino fundamental para todas as
crianças de 6 a 14 anos residentes no município de Ibotirama.
• Meta: Garantir o Desenvolvimento da Educação Básica – Ensino
Fundamental no âmbito Municipal.
• Iniciativas: 17

PROGRAMA – EDUCAÇÃO PARA NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, MÉDIO E SUPERIOR
Justificativa: Considerando a necessidade fortalecer o ensino Profissionalizante, médio e superior, cuja
execução vem sendo realizadas por Instituições Públicas instaladas no município é que o Plano Municipal de
Educação, sancionado pela Lei Nº 004 de 22/06/2015, aborda em suas estratégias, a necessidade de
assegurar o apoio a estas instituições de ensino, visando os benefícios prestados aos concluintes do Ensino
Fundamental, alunos do EJA e os docentes da Rede Municipal de Ensino.

• Objetivo: Garantir apoio às instituições de Ensino Médio,
Profissionalizante e Educação Superior no âmbito
Municipal.
• Meta: Garantir o apoio à gestão das ações de
Instituições Públicas de Ensino Profissionalizante, Médio
e Superior no âmbito Municipal.
• Iniciativas: 08

PROGRAMA – EDUCAÇÃO PARA NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO DE INVESTIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO
Justificativa: Ausência de políticas públicas que venham sanar dificuldades e minimizar os problemas que há
muitas décadas vem se repetindo, sobretudo, a inexistência de biblioteca com acervo atualizado, mobiliários
e equipamentos adequados, constituem-se nos percalços que inviabilizam o alcance dos objetivos propostos
pela equipe responsável pela educação no Município. O Plano Municipal de Educação sancionado pela Lei
Municipal 004 de 22/06/2015, apresenta estratégias para a implementação das condições necessárias para
a universalização das bibliotecas nas instituições educacionais. No entanto, devido a carência deste
equipamento no município e a sua importância para a sociedade dada a sua relevância e papel social, cujo
benefícios é sentido pelos leitores, necessário se faz construir, equipar e manter uma biblioteca pública
municipal, além do seu benefício para a educação favorece o desenvolvimento da comunidade e a
preservação da cultura local.
Objetivo: Oportunizar aos alunos da
rede municipal e comunidade em
geral um espaço público para a
busca do conhecimento, através da
construção e manutenção de uma
biblioteca pública municipal que
sirva de porta de entrada para o
saber
sistematizado
e
consequentemente a melhoria da
qualidade de vida da população do
município

Meta: Construir, equipar e manter
uma biblioteca pública municipal

Iniciativas: Contribuir para a
elevação do conhecimento e da
cultura da comunidade escolar e
população.

PROGRAMA – CULTURA PARA NOSSA GENTE
EIXO: FORMAÇÃO EM CULTURA
Justificativa: A realização do II Fórum Municipal de Cultura de Ibotirama e
suas contribuições para o Plano Municipal de Cultura com duração de
10(dez) anos, aprovado pela Lei nº 012 de 19/12/2016, define as
estratégias de fortalecer a ação do município no planejamento e na
execução das políticas culturais, em parceria com os Governos Estadual e
Federal.
Objetivo: Fomentar a formação
de
conselheiros
culturais,
artistas,
educadores/as
e
agentes sociais no campo das
políticas
públicas,
elaboração/gestão de projetos,
formação em artes, educação
patrimonial, contação de estórias
e medicina tradicional.

Meta: Realizar 50% das ações de
formação cultural no âmbito
municipal.

Iniciativas: 08

PROGRAMA – CULTURA PARA NOSSA GENTE
EIXO: INSTITUCIONALIZAÇÃO E GESTÃO CULTURAL
Justificativa: A realização do II Fórum Municipal de Cultura de Ibotirama e
suas contribuições para o Plano Municipal de Cultura com duração de
10(dez) anos aprovado pela Lei nº 012 de 19/12/2016, define estratégias
de consolidar a implementação dos principais instrumentos do Sistema
Municipal de Cultura, garantindo efetiva participação social na gestão das
políticas culturais.
Objetivo:
Consolidar
a
institucionalização da cultura em
Ibotirama
a
partir
da
implementação
efetiva
dos
principais
instrumentos
do
Sistema Municipal de Cultura,
bem como, a criação de
legislação
específica,
para
garantir apoio aos grupos
artístico-culturais.

Meta: Implementar 50% do
Sistema Municipal de Cultura e
promover
ações
que
institucionalize e fortaleça a
cultura no município.

Iniciativas: 08

PROGRAMA – CULTURA PARA NOSSA GENTE
EIXO: FOMENTO AS ARTES
Justificativa: A realização do II Fórum Municipal de Cultura de Ibotirama e
suas contribuições para o Plano Municipal de Cultura com duração de
10(dez) anos aprovado pela Lei nº 012 de 19/12/2016, define as
estratégias de incentivar, proteger e valorizar a diversidade artística e
cultural do município.
Objetivo:
Garantir
a
valorização das principais
linguagens
artísticas
do
município, através do apoio
aos artistas, produtores/as e
agentes culturais, bem como a
manutenção dos festivais,
saraus e mostras culturais.

Meta: Realizar 50% das ações
de fomento em artes das
principais
linguagens
artísticas do município.

Iniciativas: 09

PROGRAMA – CULTURA PARA NOSSA GENTE
EIXO: AMPLIAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Justificativa: A realização do II Fórum Municipal de Cultura de Ibotirama e
suas contribuições para o Plano Municipal de Cultura com duração de
10(dez) anos aprovado pela Lei nº 012 de 19/12/2016, define as
estratégias para contribuir com a universalização do acesso da população
à fruição e à produção cultural.
Objetivo:
Ampliar
e
dinamizar a rede de
equipamentos culturais do
município, com vistas a
possibilitar maior acesso
da
população
às
manifestações artísticoculturais.

Meta: Apoiar a criação de
25%
de
novos
equipamentos culturais e
reformar os existentes.

Iniciativas: 03

PROGRAMA – CULTURA PARA NOSSA GENTE
EIXO: FORTALECENDO AS CULTURAS POPULARES E IDENTITÁRIAS
Justificativa: A realização do II Fórum Municipal de Cultura de Ibotirama e
suas contribuições para o Plano Municipal de Cultura com duração de 10
(dez) anos aprovado pela Lei nº 012 de 19/12/2016, define estratégias
para contribuir para a universalização do acesso da população à fruição e à
produção cultural.
Objetivo:
Apoiar
as
principais manifestações
da cultura popular e
identitária do município,
através da publicação de
livros,
registros
(CDs/DVDs), realização de
eventos e feiras culturais.

Meta: Fortalecer 50% das
principais manifestações
da cultura popular e
identitárias do município

Iniciativas: 11

PROGRAMA – CULTURA PARA NOSSA GENTE
EIXO: CULTURA E EDUCAÇÃO
Justificativa: A realização do II Fórum Municipal de Cultura de
Ibotirama e suas contribuições para o Plano Municipal de Cultura
com duração de 10 (dez) anos aprovado pela Lei nº 012 de
19/12/2016, que define estratégias para incentivar, proteger e
valorizar a diversidade artística e cultural do município.
Objetivo: Promover ações que
articulem Cultura e Educação
e possibilitem o envolvimento
de artistas, educadores/as e
estudantes no fortalecimento
das manifestações artísticoculturais e preservação da
memória.

Meta: Realizar 50% das ações
articuladas com a Educação
visando o fortalecimento das
manifestações
artísticoculturais e preservação da
memória.

Iniciativas: 07

PROGRAMA – DIREITOS DA CIDADANIA GARANTIDOS
EIXO: APOIO AS AÇÕES QUE GARANTEM OS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS
Justificativa: Considerando que a função do Poder Judiciário é garantir os direitos individuais,
coletivos e sociais e resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado e que apesar de ter
autonomia administrativa e financeira garantidas pela Constituição Federal, o município pode
ceder servidores municipais para apoiar o desenvolvimento das suas atividades. Considerando
ainda, que outros órgãos ou entidades públicas, que também desenvolvem ações que visam à
garantia dos direitos cidadania e que necessitam do apoio do município para garantir a oferta dos
seus serviços. Compete, portanto, ao Poder Executivo Municipal criar respaldado legal, amparado
em normas e formalizado por instrumento, proporcionar apoio aos órgãos e entidades que
garantam os direitos e promovem a cidadania no município.

Objetivo: Garantir o apoio
aos órgãos e/ou entidades
públicas de outras esferas
que visam a garantia dos
direitos e a promoção da
cidadania.

Meta:
Apoiar
o
desenvolvimento das ações
realizadas
por
órgãos
públicos de outras esferas e
entidades
não
governamentais atuantes na
garantia dos direitos e na
promoção da cidadania.

Iniciativas: 02

PROGRAMA – DIREITOS DA CIDADANIA GARANTIDOS
EIXO: FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Justificativa: No relatório sobre a situação dos Conselhos Tutelares, Conselhos Municipais de Direitos e
Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente no Estado da Bahia elaborado pelo MP/BA
em 2014, foi apresentado que o município de Ibotirama atingiu o conceito bom, na avaliação dos
indicadores socioeconômicos relacionados às crianças e adolescentes; no que tange a condição da infraestrura do Conselho Tutelar o município foi avaliado que a estrutura é incompleta; no tocante a situação
de cumprimento de suas atribuições pelo Conselho de Direitos o conceito atribuído foi precário. Para o
MP, a maioria dos municípios padece pela ausência ou baixa qualidade dos serviços de atendimento
infanto-juvenil, o que pode ser percebido pelos indicadores altos de mortalidade e trabalho infantil, baixos
de desempenho educacional e precários índices de desenvolvimento humano. Fazer cumprir o
mandamento constitucional de priorização e proteção integral da criança e do adolescente é o objetivo
das ações propostas neste plano para os próximos anos.

Objetivo:
Garantir
a
proteção,
amparo
e
desenvolvimento
das
crianças e adolescentes em
situação
de
risco
e
vulnerabilidade social.

Meta:
Garantir
o
funcionamento do Conselho
Tutelar órgão essencial ao
Sistema de Garantia de
Direitos, responsável por
zelar pelo cumprimento dos
direitos das crianças e
adolescentes.

Iniciativas: 06

PROGRAMA – DIREITOS DA CIDADANIA GARANTIDOS
EIXO: FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Justificativa: No relatório sobre a situação dos Conselhos Tutelares, Conselhos Municipais de Direitos e
Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente no Estado da Bahia elaborado pelo MP/BA
em 2014, foi apresentado que o município de Ibotirama atingiu o conceito bom, na avaliação dos
indicadores socioeconômicos relacionados às crianças e adolescentes; no que tange a condição da infraestrura do Conselho Tutelar o município foi avaliado que a estrutura é incompleta; no tocante a situação
de cumprimento de suas atribuições pelo Conselho de Direitos o conceito atribuído foi precário. Para o
MP, a maioria dos municípios padece pela ausência ou baixa qualidade dos serviços de atendimento
infanto-juvenil, o que pode ser percebido pelos indicadores altos de mortalidade e trabalho infantil, baixos
de desempenho educacional e precários índices de desenvolvimento humano. Fazer cumprir o
mandamento constitucional de priorização e proteção integral da criança e do adolescente é o objetivo
das ações propostas neste plano para os próximos anos.

Objetivo:
Garantir
a
proteção,
amparo
e
desenvolvimento
das
crianças e adolescentes em
situação
de
risco
e
vulnerabilidade social.

Meta: Promover a execução
da Política Municipal de
Atendimento aos direitos de
crianças e adolescentes
deliberada pelo Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de
Ibotirama.

Iniciativas: 08

PROGRAMA – DIREITOS DA CIDADANIA GARANTIDOS
EIXO: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
Justificativa: A 2ª Conferência Municipal de Juventude de Ibotirama
realizada em 2015, foram consolidadas 17 (dezessete) propostas, com
base em 11 (onze) eixos de gestão de políticas públicas. As propostas
servirão de subsídios para entender quem é e o que espera o público-alvo
da política em questão. As propostas elencadas dão inicio a
regulamentação da política pública de juventude no município, para os
próximos anos.

Objetivo: Fortalecer
os mecanismos de
participação voltado
para a Juventude.

Meta: Estimular a
cidadania
e
a
participação social da
Juventude visando a
consolidação
da
Política Municipal de
Juventude

Iniciativas: 05

PROGRAMA – DIREITOS DA CIDADANIA GARANTIDOS
EIXO: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITO DA MULHER
Justificativa: Na avaliação dos ODM, tendo como referência o ano de 2010, as mulheres mostraram ter
mais anos de estudos que os homens e a razão entre mulheres e homens alfabetizados na faixa etária de
15 a 24 anos, era de 102,6%. Em 2015, o percentual do rendimento feminino em relação ao masculino
era de 111,1%, independentemente da escolaridade. Entre os de nível superior, a desigualdade salarial
aumenta: o percentual passa para 84,0%. Em 2016, apenas 32,4% dos candidatos para a Câmara de
Vereadores eram mulheres e a proporção de mulheres eleitas para a Câmara de Vereadores no município
foi de 18,2%. Ficando evidente que a participação feminina na política é muito restrita. A Meta 4 do ODM,
de eliminar a disparidade entre os sexos no ensino fundamental e médio até 2015 não foi alcançada,
considerando que os dados avaliados foram insuficientes para o alcance da meta. A Lei n° 006/2011 de
21/06/2011 instituiu o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher. Fortalecer a instância de
controle social e a política públicas voltada para as mulheres são iniciativas previstas neste plano.

Objetivo:
Promover
e
acompanhar as políticas
públicas
referentes
à
mulher, trabalhando na
defesa de seus direitos e
garantindo
a
plena
manifestação
de
sua
capacidade com autonomia

Meta:
Garantir
a
implementação das ações
que visam a promoção das
políticas públicas e a defesa
dos direitos da mulher.

Iniciativas: 06

PROGRAMA – DIREITOS DA CIDADANIA GARANTIDOS
EIXO: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
Justificativa: O Conselho Municipal de Direitos do Idoso foi criado em 21/06/2011
através da Lei Municipal Nº 011/2011. A instância de controle social vem
funcionando de forma pouca expressiva e os recursos, não são transferidos ao Fundo
Municipal dos Direitos do Idoso, forma contínua e falta plano de aplicação. A
ausência do diagnóstico e falta do Plano Municipal de Política da Pessoa Idosa,
impossibilita a gestão municipal de implementar ações eficazes nesta área.
Fortalecer a instância de controle social e a Política Públicas voltada para a Pessoa
Idosa são ações previstas neste plano.

Objetivo:
Fortalecer
o
controle social visando o
protagonismo
e
o
empoderamento
das
pessoas idosas.

Meta:
Garantir
o
fortalecimento do Conselho
Municipal de Direitos da
Pessoa
Idosa
como
instância de deliberação e
participação efetiva da
sociedade
civil
e
da
estrutura governamental.

Iniciativas: 06

PROGRAMA – DIREITOS DA CIDADANIA GARANTIDOS
EIXO: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Justificativa: Os Conselhos de Direitos surgiram a partir da Constituição Federal de
1988, fundamentados no âmbito da formulação, da deliberação, do monitoramento
do controle social e avaliação das políticas públicas. Instituir o Conselho Municipal de
Direitos da Pessoa com Deficiência é efetivar direitos e políticas públicas
direcionadas a este segmento. O Conselho deve agir em regime de intersetorialidade
e interinstitucionalidade entre os conselhos de direitos e de políticas públicas e as
propostas a serem incluídas neste Plano Plurianual (PPA), são ações que o Poder
Público Municipal pretende implementar nos próximos anos.

Objetivo: Fortalecer o
Conselho e efetivar os
direitos
e
políticas
públicas direcionadas ao
segmento das pessoas
com deficiência

Meta:
Garantir
o
fortalecimento
das
ações que visam a
efetivação dos direitos e
políticas
públicas
direcionadas as pessoas
com deficiência..

Iniciativas: 04

PROGRAMA – DIREITOS DA CIDADANIA GARANTIDOS
EIXO: APOIAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA COMUNITÁRIA
Justificativa: O CAJUM – Casa de Assistência Jurídica Municipal criada pela Lei Nº 016 de
06/07/2012 objetiva oferecer uma assistência jurídica as pessoas carentes do município de
Ibotirama, por meio de mediação, conciliação e/ou na propositura de ações judiciais. Apesar, de a
tarefa ser competência do Estado, por meio das Defensorias Públicas, segundo a Associação
Nacional de Defensores Públicos, desde a Constituição de 1988, 58% dos municípios hoje, não
contam com defensores para atuarem junto aos que mais precisam. Para atender a população
carente com demandas junto à justiça, o CAJUM foi estruturado na época, por solicitação do
Ministério Público de Ibotirama. O município tem custeado as ações do órgão e proporcionado aos
mais necessitados, que buscam a assistência jurídica, a garantia do direito que lhe assiste.

Objetivo: Garantir as
pessoas
carentes
que necessita de
assistência jurídica
o
acesso
aos
serviços.

Meta: Garantir o
funcionamento da
Casa de Assistência
Jurídica MunicipalCAJUM de Ibotirama.

Iniciativas: 03

PROGRAMA – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
EIXO: INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
Justificativa: O município de Ibotirama não é o mais populoso dos situados na microrregião, contudo,
sua localização geográfica têm atraído mercantes do varejo e elevado o potencial da cidade, dada a
quantidade de pessoas que circulam em seu território e que utilizam dos serviços e produtos aqui
instalados. Entre 2000 e 2010, a população do município cresceu a uma taxa média anual de 0,52%,
enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a taxa de urbanização passou de
67,85% para 76,70%. É importante destacar, que o crescimento da população foi acompanhado pela
taxa de urbanização, o que implicou na necessidade de ampliação dos serviços públicos urbanos, no
entanto o déficit habitacional requer do município ações estratégicas para promover a inclusão. As
propostas visam garantir os serviços urbanos de forma organizada para os próximos anos e construir
unidades habitacionais.

Objetivo: Planejar o espaço
urbano de forma organizada e
ordenada visando alavancar o
desenvolvimento sustentável
do município com redução das
desigualdades
sociais,
territoriais,
garantindo
a
inclusão social.

Metas: 22

Iniciativa:
Promover
o
desenvolvimento urbano e
habitacional de Ibotirama,
ordenando
o
seu
desempenho, garantindo o
bem estar dos munícipes e
moradia digna a população de
baixa renda.

PROGRAMA – MEIO AMBIENTE PARA NOSSA GENTE
EIXO: AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Justificativa: O município de Ibotirama está situado na região limite entre o Cerrado e a Caatinga.
Possui clima quente e temperado (semiárido, subúmido a seco). O desmatamento causado pelo uso
da madeira e as queimadas são ameaças que vem impactando o meio ambiente ao longo dos anos.
Animais silvestres resgatados, quilos de agrotóxicos apreendidos, ausência de plano de saneamento
básico, são resultados contidos no relatório da 40ª etapa da operação do Programa de Fiscalização
Preventiva Integrada (FPI) realizado em Ibotirama e região. Escassez de água, miséria, fome,
poluição do solo, extinção de espécies, aquecimento global é o desafio a ser vencido para a
preservação do meio ambiente e da sociedade. Promover ações que visam à concretização do direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado conforme dispõe o artigo 225 da
Constituição Federal é responsabilidade do Órgão de Proteção Ambiental em parceria com a
Sociedade Civil.

Objetivo: Desenvolver
ações que visam a
preservação
da
qualidade ambiental
e manutenção do
equilíbrio ecológico.

Meta: Garantir a
realização de ações
de preservação e
conservação
ambiental, visando à
qualidade de vida da
população.

Iniciativas: 08

PROGRAMA – MEIO AMBIENTE PARA NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL
Justificativa: O município de Ibotirama está situado na região limite entre o Cerrado e a Caatinga.
Possui clima quente e temperado (semiárido, subúmido a seco). O desmatamento causado pelo uso
da madeira e as queimadas são ameaças que vem impactando o meio ambiente ao longo dos anos.
Animais silvestres resgatados, quilos de agrotóxicos apreendidos, ausência de plano de saneamento
básico, são resultados contidos no relatório da 40ª etapa da operação do Programa de Fiscalização
Preventiva Integrada (FPI) realizado em Ibotirama e região. Escassez de água, miséria, fome,
poluição do solo, extinção de espécies, aquecimento global é o desafio a ser vencido para a
preservação do meio ambiente e da sociedade. Promover ações que visam à concretização do direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado conforme dispõe o artigo 225 da
Constituição Federal é responsabilidade do Órgão de Proteção Ambiental em parceria com a
Sociedade Civil.

Objetivo: Desenvolver
ações de Gestão e
Controle Ambiental no
Município
de
Ibotirama.

Meta:
Garantir
a
formulação
e
implementação
da
Política Ambiental no
município fortalecendo
os instrumentos de
Gestão e Controle.

Iniciativas: 15

PROGRAMA – MEIO AMBIENTE PARA NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Justificativa: O município de Ibotirama está situado na região limite entre o Cerrado e a Caatinga.
Possui clima quente e temperado (semiárido, subúmido a seco). O desmatamento causado pelo uso
da madeira e as queimadas são ameaças que vem impactando o meio ambiente ao longo dos anos.
Animais silvestres resgatados, quilos de agrotóxicos apreendidos, ausência de plano de saneamento
básico, são resultados contidos no relatório da 40ª etapa da operação do Programa de Fiscalização
Preventiva Integrada (FPI) realizado em Ibotirama e região. Escassez de água, miséria, fome,
poluição do solo, extinção de espécies, aquecimento global é o desafio a ser vencido para a
preservação do meio ambiente e da sociedade. Promover ações que visam à concretização do direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado conforme dispõe o artigo 225 da
Constituição Federal é responsabilidade do Órgão de Proteção Ambiental em parceria com a
Sociedade Civil.

Objetivo: Desenvolver ações
que visam a recuperação de
áreas degradadas e que
permitam a conscientização
para o bom uso dos
recursos hídricos e vegetais
pelos atores locais.

Meta: Garantir a realização
das ações de recuperação
de áreas degradadas.

Iniciativas: 04

PROGRAMA – MEIO AMBIENTE PARA NOSSA GENTE
EIXO: GESTÃO DE AÇÕES DE RECURSOS HÍDRICOS
Justificativa: Compete ao município, conforme competência administrativa
comum que lhe é reservada junto à União, aos Estados e ao Distrito
Federal, estabelecida no artigo 23 da Constituição Federal de 1988, pelo
exercício de polícia das águas, por “proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas” (inciso VI) e o de “registrar,
acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e de
exploração de recursos hídricos e minerais em seu território”.

Objetivo: Promover
e apoiar ações que
coíbam a poluição
e garanta o uso
adequado
dos
recursos hídricos.

Meta: Garantir a
realização
de
ações de gestão de
recursos hídricos
no
âmbito
Municipal.

Iniciativas: 03

PROGRAMA – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
EIXO: FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Justificativa: O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável - CMDS, criado pela Lei
Municipal nº 018/2013, de 23/09/2013 é o órgão colegiado gestor do desenvolvimento
sustentável do Município de Ibotirama – BA, promover o desenvolvimento sustentável do
município, assegurando a efetiva e legítima participação de representações dos diversos
segmentos sociais e movimentos na discussão e elaboração do Plano Municipal de
Desenvolvimento Sustentável - PMDS, de forma a que este contemple estratégias, ações,
programas e projetos de apoio e fomento ao desenvolvimento econômico e social , em bases
sustentáveis, do Município. No regimento interno publicado em 19/06/2017 define a sua
organização e funcionamento. As ações previstas visam o fortalecimento da instância de
representação e a execução das suas ações para os próximos anos.
Objetivo: Implementar ações de
controle e gestão social visando
a
construção,
priorização,
adequação e aprimoramento das
políticas públicas voltadas para o
desenvolvimento sustentável, a
partir
das
demandas
estabelecidas no município de
Ibotirama.

Metas: 11.

Iniciativas:
1)
Apoiar
o
desenvolvimento das ações do
Conselho
Municipal
de
Desenvolvimento
Sustentável;
2)
Fortalecer
as
ações
municipais de Políticas Públicas
de Desenvolvimento Sustentável.

PROGRAMA – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
EIXO: INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Justificativa: A economia do município, de acordo a sua caracterização se baseia na agricultura,
comércio e pesca. No setor agropecuário, a participação PIB é de 5,95% e no setor secundário é
de 10,09%. Embora, as análises do setor agropecuário e industrial do município não sejam
fortemente marcadas por elevadas contribuições ao PIB, o município de Ibotirama, tem
importância regional e potencial, para implementar várias culturas e atividades agropecuárias e
industrias, desde que, algumas destas atividades, sejam apoiadas por eventuais políticas
públicas e pelos entes federativos e que visam contribuir com o desenvolvimento da microrregião.
As metas visam potencializar as ações na zona rural visando promover o desenvolvimento
sustentável nos próximos anos.

Objetivo: Promover
ações visando o
desenvolvimento
rural e a geração
de oportunidade,
trabalho e renda.

Metas: 26

Iniciativa: Garantir
o desenvolvimento
rural sustentável e
a
melhoria
da
qualidade de vida
do produtor rural.

PROGRAMA – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
EIXO: FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL
Justificativa: Quando se trata da atividade econômica industrial, segundo o IBGE, o município de
Ibotirama ocupa 100ª posição no ranking do Estado da Bahia no PIB a preços correntes /série revisada
(Unidade: R$ x1000). Dos valores que compõe o PIB, 10,09% provêm do setor secundário (indústria da
extração, indústria da transformação, construção civil, serviços industriais de utilidade pública). Embora,
as análises do setor agropecuário e industrial do município não sejam fortemente marcadas por elevadas
contribuições ao PIB no âmbito estadual, o município, tem importância regional e potencial, para
implementar várias culturas e atividades agropecuárias e industrias, desde que, algumas destas
atividades, sejam apoiadas por eventuais políticas públicas e pelos entes federativos e que visam
contribuir com o desenvolvimento da microrregião. As metas visam potencializar as ações de fomento a
indústria visando à promoção do desenvolvimento industrial no município.

Objetivo: Promover ações de
fomento
a
indústria
no
município.

Metas: 1. Garantir a manutenção
da Divisão de Fomento a
Indústria; 2. Implantar e manter
Distrito Industrial com área
estruturada, empreendedores e
profissionais qualificados e apoio
ao crédito e microcrédito;
3. Apoiar a instalação de
empreendimentos industriais no
município.

Iniciativa:
Desenvolver
um
conjunto de ações de fomento a
indústria
visando
o
desenvolvimento econômico do
município

PROGRAMA – DESPORTO E LAZER
EIXO: DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
Justificativa: Com a reestruturação do Estádio Quinteirão o município
ganhou uma Arena Poliesportiva, onde foram adaptadas várias
modalidades esportivas. Todo o investimento realizado a população ganhou
um espaço destinado para práticas esportivas, bem como, outros espaços
foram criados como: quadras poliesportivas, praça do skate, campos de
futebol em bairros e comunidades, visando fomentar no cidadão o desejo
da prática esportiva.

Objetivo: Oferecer aos
munícipes
locais
adequados para a
prática do esporte e
lazer, bem como o
incentivo
para
a
prática dos mesmos.

Metas: 07

Iniciativas: Garantir a
promoção do esporte
lazer aos munícipes.

MENSAGEM DE PREFEITO
A construção de um modelo de desenvolvimento, focado na melhoria da infraestrutura do município é o
resultado mais tangível, do esforço da gestão atual nos últimos anos. Consolidar um modelo de desenvolvimento
econômico, social e ambiental norteado pela inclusão social é o desafio que caracteriza esta gestão para os próximos
anos. Garantir direitos conquistados e aperfeiçoar as políticas públicas na busca pela melhor distribuição das
oportunidades, do acesso a bens e serviços públicos de qualidade para toda a população, exige do governo
planejamento, como também, implica na necessidade de escolher de forma consciente o investimento das suas ações.
O PPA 2018-2021 define as escolhas estratégicas para atender as demandas de uma população que vem
crescendo gradativamente. Aproximar as políticas públicas da realidade e anseios da sociedade onde a taxa da
população de pessoas extremamente pobre, não é tão elevada, porém, está localizado numa região, onde o índice de
desenvolvimento humano é baixo, e o percentual da população extremamente pobre é considerado alto, não gerando
assim, poder de consumo, para atrair investidores do capital privado para a microrregião. Para
enfrentar
esses
desafios e aproximar ainda mais as políticas públicas das necessidades da população, é necessário empreender ações
com a finalidade de construir um PPA pautado nos anseios do povo, o que fortalece seu caráter institucional e a
participação popular.
Construir um novo tempo para nossa gente é o objetivo desta gestão para os próximos 04 anos. Portanto,
propomos a realização de um conjunto ações que contempla não só as políticas prioritárias de saúde, educação e
assistência social, mas também, aquelas voltadas para a administração, planejamento, cultura, o apoio a segurança,
o fomento ao trabalho, os direitos da cidadania, o desenvolvimento urbano, rural, gestão ambiental e a gestão da
política de desenvolvimento territorial.
TERENCE LESSA
PREFEITO MUNICIPAL

