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Código: 0001

Promoção dos serviços públicos municipais com democracia, transparência política e fiscal, e eficiência no
atendimento à demanda da sociedade, e integração entre entidade e os munícipes. Modernização
administrativa e desenvolvimento institucional, com a qualificação de métodos e processos de trabalho, e a
permanente busca da racionalização da máquina administrativa e a incorporação de modernas técnicas de
gestão, de forma a torná-la eficiente e eficaz no cumprimento de seus objetivos institucionais.

Descrição:

GESTÃO DEMOCRÁTICA, ÉTICA, TRANSPARENTE, EFICIENTE E EFICAZDescrição Sintética:

Código: 0002

Organização de um sistema de saúde baseado na gestão de serviço e excelência no atendimento.Descrição:

SAÚDE COM GESTÃO E EXCELÊNCIADescrição Sintética:

Código: 0003

Assegurar os direitos humanos fundamentais de acesso à água potável e à vida em ambiente salubre no
município, mediante a universalização do abastecimento de água e dos serviços de esgotamento sanitário,
coleta e tratamento de resíduos sólidos, drenagem urbana e controle de vetores e reservatórios de doenças
transmissíveis.

Descrição:

SANEAMENTO AMBIENTAL, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃODescrição Sintética:

Código: 0004

Promover uma educação humanizadora com abordagem no afetivo/cognitivo, constituindo sujeitos
humanizados e éticos, que utilizem uma prática significativa que favoreça ambientes de diálogo, de partilha, de
confiança e de troca, tornando assim as relações humanizadas e comprometidas com o processo educativo.

Descrição:

EDUCAÇÃO HUMANIZADORA: PRÁTICAS E OLHARES DIFERENTESDescrição Sintética:

Código: 0005

Manutenção das Estradas, Implantação e atualização do sistema de transporte e trânsito.Descrição:

ESTRADAS, TRANSPORTE E TRÂNSITODescrição Sintética:

Código: 0006

Promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como
instrumento de integração social e valorização  da cidadania, contemplando todas as faixas etárias.

Descrição:

ESPORTE PARA TODAS AS IDADESDescrição Sintética:

Código: 0007

Incentivar, difundir e promover a pratica e o desenvolvimento das atividades culturais, artísticas, de estudo e
pesquisa, voltadas para a preservação e expansão do patrimônio cultural do município, Desenvolvimento do
Turismo, com ênfase na cidadania.

Descrição:

CULTURA, TURISMO E CIDADANIADescrição Sintética:

Código: 0008

O foco das ações assistenciais, de caráter transitório e permanente, apresenta demandas especificas,
atingindo prioritariamente o público-alvo de crianças e adolescentes, idosos e portadores de deficiência em
situação de carência, risco ou vulnerabilidade social.

Descrição:

POLITICAS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAISDescrição Sintética:

Código: 0009



Promover e estimular os segmentos econômicos de maior potencialidade e Agricultura, buscando
competitividade, a qualificação profissional e geração de  empregos, ampliar e modernizar a oferta de infra-
estrutura

Descrição:

DESENVOLVIMENTO ECONôMICO E AGRICULTURADescrição Sintética:


