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LEI NO 859, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017,

lnstitui o Plano Plurianual do Municipio de Vertentes, para o
perlodo 201812021e d6 outras provid6ncias.

O PREFETTO DO MUNICIPIO DE VERTENTES, EStAdO dE

Pernambuco, no uso das atribuigOes conferidas pela Lei OrgAnica Municipal,

consoante disposigOes do art. 165, inciso l, da ConstituigSo Federal e inciso ll do

$ 10 do art. 124 da ConstituigSo do Estado de Pernambuco, faz saber que a

Cdmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPiTULO I

DAS DTSPOST9oES PRELTMINARES
Segio I

Das Disposig6es Preliminares

Art. 1o. Esta Lei institui o Plano Plurianual do Municipio de Vertentes,

PPA 201812021, effi cumprimento ao disposto no inciso I do art. 165 da

Constituig6o Federal.

Art. 20. O PPA 2018-2021 6 o instrumento de planejamento governamental

que define diretrizes, objetivos e metas da administragSo p0blica municipal para

as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos

programas de duragSo continuada, com o prop6sito de viabilizar a implementagdo

e a gestdo das politicas p[blicas.

Segio ll
Das Definig6es e Conceitos

Art. 30. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

| - Plano, o conjunto de documentos elaborados com a finalidade de

materializar o planejamento governamental por meio de programas e a96es,

compreendendo desde o nivel estrat6gico at6 o nivel operacional, bem com9

propiciar a avaliagdo e a instrumentalizagSo do controle.

ll - Programa, o instrumento de organizagdo da atuagSo

que articula um conjunto de ag6es que concorrem para a concretizagdo de um
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objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores instituidos no plano

Plurianual, visando i solugdo de um problema ou o atendimento de determinada
necessidade ou demanda da sociedade;

lll - Ag6es, operag6es das quais resultam produtos, na forma de bens
ou servigos, que contribuem para atender ao objetivo de um programa;

lV - Projeto, o instrumento de programagSo utilizado para alcangar o

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operag6es, limitadas no
tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansio ou o
aperfeigoamento da ag6o de governo;

V - Atividade, o instrumento de programagdo utilizado para alcangar o
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operag6es que se realizam
de modo contlnuo e permanente, das quais resulta um produto necess6rio d

manutengio da agdo de governo;

Vl - Operagio Especial, corresponde ds despesas que nio contribuem
para a manutengdo das a96es de governo, das quais nio resulta um produto, e
ndo gera contraprestagSo direta sob a forma de bens ou servigos, consistindo em
despesas financeiras com o pagamento de inativos, amortizagao e servigo da
divida, precat6rios e outros;

Vll - Programa Tem6tico, expressa e orienta a ag6o governamental para
a entrega de bens e servigos A sociedade;

Vlll - Programa de GestSo, ManutengSo e Servigos do Estado, expressa
e orienta as ag6es destinadas ao apoio, d gestSo e a manuteng6o da atuagio
governamental;

lX - 6195o orgament6rio, maior nivet da classificagdo institucional, que
tem por finalidade agrupar unidades orgamentdrias;

X - Unidade orgament6ria, menor nivel de classificagao institucional
agrupada em 6rgios orgament6rios;

xl - Produto, resultado de cada ag6o especlfica, expresso sob a
de bem ou servigo posto d disposigio da sociedade.

CAPITULO II
DA ESTRUTUM E ORGANIZASAO DO PLANO PLURIANUAL
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Segio I

Do Contefdo Estrutural do PPA 201812021

Art. 40. O PPA 201812021, formado por uma base estrat6gia e um conjunto

de programas, reflete as politicas p0blicas e orienta a atuagSo governamental por

meio de Programas Tem6ticos e de Gest6o, Manutengdo e Servigos do Estado.

SegSo ll
Da Organizagio do Plano

Art. 5'. O Plano Plurianual est6 estruturado com uma base estrat6gia, no

ANEXO I e no ANEXO ll a estrutura program6tica.

S 1o. A base estrat6gica contextualiza o Municipio e apresenta a

orientagSo estrat6gica do PPA 201812021.

S 2o. A estrutura programdtica expressa por meio de demonstrativos de
planejamento e orgamento, todos os programas de trabalho do governo para o
periodo, discrimina as ag6es e atribui valores aos projetos de investimento e as

atividades continuadas que propiciam a atuagio governamental.

Art. 60. Cada programa estd estruturado com as seguintes informag6es:

I - nOmero do programa;

ll - nome do programas;

lll - 6rg5o/Unidade responsdvel pelo programa;

lV - objetivo vinculado ao programa;

V - justificativa para a existOncia do programa;

Vl - classificag6o orgament6ria;

Vll - p0blico-alvo;

Vlll - periodo de duragdo do programa;

lX - a96es que serSo realizadas no Ambito do programa, desdobradas em

projetos e atividades;

X - fonte de recursos;

Xl - indicadores.

Art. 70. O programa Encargos Especiais compreende as

relativas ds operag6es especiais, que n6o geram bens e nem servigos.

Art. 8o. os indicadores dos programas finalisticos podem se apresentar:
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| - com fndices previstos para o inicio das ag6es e estimados para o

final do per[odo de vigBncia do plano;

!! - os programas de Gest6o, Manutengdo e Servigos do Estado podem

ser estruturados sem mensuragSo por indicadores;

Par6grafo 0nico. Os indicadores em construgSo e os indices em apuragdo

serSo determinados por ato administrativo a partir do inlcio de 2018.

Art. 9e. Os programas e ag6es deste plano serSo observados nas leis de

diretrizes orgament6rias, nas leis orgament6rias anuais e nas leis que as

modifiquem.

S '1o. A inclusio, transformagdo ou exclusio de programas serio feitas

durante a revisSo da parcela anual, ou por meio lei especifica.

$ 20. Lei que autorizar abertura de cr6dito adicionat especial poder6 criar

ou modificar programas no PPA 201812021.

Art. 10. Os valores financeiros, metas fisicas e periodos de execugdo

estabelecidos neste plano para as ag6es orgament6rias s6o estimados, ndo se

constituindo em limites d programagdo das despesas nas leis orgamentdrias e em

seus cr6ditos adicionais.

CAPITULO III
DA GESTAO E DA REVISAO DO PLANO PLURIANUAL

Segio I

Da Gestiio do PPA 2018t2021

Art. 11. A gestdo do PPA 201812021observar6 os principios de eficiencia

e efetividade e compreender6 a implementagdo, monitoramento e avaliagao de

programas.

Art. 12. SerSo designados servidores que ficar6o respons6veis pela

gestSo dos programas.

Art. 13. Alem da execugio diSria dos projetos e atividades vinculados a

cada programa, cabe ainda ao gestor do programa acompanhar, periodicamente

a evolugSo dos indices e indicadores que refletem o desempenho do programa.

Segio ll
Da Regulamentagio e da Revisio do Plano Plurianual

ヘ
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Atl. 14. O Poder Executivo estabelecer6 normas complementares para a
gestao do Plano Plurianual, consoante disposig6es desta Lei e da legislagio
aplic6vel.

Art. 15. Anualmente, nas datas estabelecidas em lei complementar

federal, o plano plurianual ser6 revisado.

Par6grafo 0nico. Ate a entrada em vigor da lei complementar prevista nos

incisos l, ll e lll do art. 165 da constituig6o Federal, serio observados os prazos

estabelecldos no lnciso lV, do $ 10 do art. 124 da constituigao do Estado de
Pernambuco.

CAPiTULO IV
DAS DTSPOSTQOES GERATS

Seqio Unica
Disposig6es Gerais e Transit6rias

Art. 16. Durante a gestao do plano plurianual 201g12021, o poder

Executivo pode16:

| - alterar o orgio respons6vel por programas e ag6es;

Il - alterar os indicadores dos programas e seus indices;

lll - adequar a meta fisica de ag6o orgament6ria para compatibiriz6-ra
com alteragoes no seu varor, produto, ou unidade de medida, efetivadas peras
leis orgament6rias anuais e seus cr6ditos adicionais ou por leis que alterem o
Plano Plurianual.

Atl. 17. Havendo mudanga na estrutura administrativa, poder6 constar da
lei especifica a indicag5o dos programas que serao da responsabilidade de 6196o

com denominagao e/ou atribuig6es modificadas ou de novo orgio criado.
Art. 18. o Poder Executivo disponibirizar6 a Lei do prano prurianuar e

seus anexos, no Portal da Transpardncia do Municipio, na internet.

Art. 19. A execug6o orgament6ria dos programas ser6 disponibi
pela lnternet, nos termos da Lei comprementar no 101 , de 2000 e alteragoes.

⌒



Art  20  0  POder Executivo  realizarう ,  direta  ou  indiretamente,

treinamentos e capacitag6es sobre planos e orgamentos p0blicos.

Art.21. Esta Lei entra em °deianeirOde2018
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ANEXO I

CONTEXTULIZAQAO DO MUNICIPIO E ONICUTNQAO

CSTNNTEGICA DO PLANO PLURIANUAL 201812021

1. AeRESENTAqAo

Para atender a legislagSo atual, o Poder Executivo elaborou este plano

Plurianual, para o quadriCnio 201 g-2021, que tem uma base estrat6gica e um
conjunto de programas de trabalho do Governo, onde constam todas as ag6es,
projetos e atividades que serSo executadas no periodo, contemplando as
escolhas do governo e da sociedade.

O modelo institucional de planejamento ptiblico brasileiro foi estabelecido
pela ConstituigSo da Rep0blica, por meio de tr6s instrumentos legais, o plano

Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orgament6rias - LDO e a Lei Orgament6ria
Anual - LoA, contendo um conjunto de normas que regulamentam o processo de
planejamento, compreendendo as dimens6es estrat6gicas de medio prazo,t6tica
de curto prazo e operacional at6 o nlvel de execugio.

Enquanto ndo for editada a Lei da Qualidade Fiscal, prevista nos incisos l

a lll do $ 90 do art. 165 da Constituigdo Federal, que dispor6 sobre o exerclcio
financeiro, a vigdncia, os prazos, a elaboragio e a organizag6o do plano
plurianual, os entes federativos seguirSo os conceitos e disposigoes da portaria

do Minist6rio do orgamento e Gestio no 42, de 14 de abril de 1999, para
elaboragio do PPA e da LOA.

Quanto ao prazo, os incisos ll e lll, do $ 'lo do art. 124, daConstituig5o do
Estado de Pernambuco determinaram que, at6 a entrada em vigor da Lei
Qualidade Fiscal, os projetos de Lei do plano plurianual e da Lei o
Anual ser6o apresentados d cdmara Municipal at6 o dia 5 (cinco) de
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primeiro ano dO mandato dO Prefeito e devolvidOs para san9aO, dO chefe do

Poder Executivo, at6 o dia 5 (cinco) de dezembro do mesmo ano.

Pela norma vigente, no primeiro ano de mandato do Prefeito, o poder

Executivo Municipal elaborar6 o Plano Plurianual para vigorar do segundo ano da
legislatura ao primeiro ano do mandato subsequente, consistindo no instrumento
norteador das agOes do governo, no perfodo, contendo a orientagdo estrat6gica,
objetivos e metas da administragdo municipal e as ag6es, sejam projetos de
investimentos ou atividades continuadas, organizadas em programas de trabalho.

Foram elencadas, durante o processo de elaboragio da Lei de Diretrizes
Orgament6rias, as 6reas de atuagSo do governo e suas agoes priorit6rias,
discriminadas no Anexo de Prioridades da LDO12O18, que integram tamb6m este
PPA 201812021e a Lei orgament6ria Anual - LoA 2018, para dar rumo ao plano.

No PPA consta tudo que a Prefeitura e suas entidades realizarao nos
proximos quatro anos, sendo prioritdrias as ag6es que constam do item 7,
conforme anexo de prioridades da LDO.

2. FORMAQAO HISTOR]CA E ADMINISTRATIVA DE VERTENTES
2.1. Hist6ria

Relatam as fontes historicas, que a civilizagdo penetrou naquelas terras
quando, antes de 1750, a Coroa Portuguesa doou a Dona Maria Ferrazdo Brito
uma "data terra", partindo de perto do Rio Capibaribe, indo atingir os limites com
o Estado da Paraiba e as dguas fertilissimas e majestosa Serra de Taquaritinga.
Nost6lgica de seu amando e nunca esquecido Portugal, Dona Maria Ferraz de
Brito transmitiu por permuta a "data terra" recebida das mios D,EL Rei para
Francisco Carneiro Bezerra Cavalcante, legltimo fundador de Vertentes, tronco
das famllias vertentenses, Cavalcante e Correia de Araujo. Seus descendentes
exploraram as cercanias, fizeram edificag6es, organizaram fazendas e
nome atual pela existdncia de duas vertentes vindas da terra.
vertentense.

2.2. Formagio Administrativa
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Distrito criado com a denomina9ao de vertentes,pela lei municipal n° 2,de

18-04-1892, desmembrado de Taquaritinga. Em divis6o Administrativa referente

ano de 1911, o distrito de Vertentes figura no municipio de Taquaritinga. Elevado

d categoria de municipio com a denominagdo de Vertentes, pela lei estadual no

1931, de 11-09-1928, desmembrado de Taquaritinga. sede no antigo distrito de
vertentes. constituido de 3 distritos: Vertentes, Santa Maria e Torres,
desmembrado de Taquaritinga. lnstalado em 01-01-1 929. pela lei municipal de
16-11-1928, 6 criado o distrito de Frei Miguelinho e anexado ao municipio de
vertentes. Em divisio administrativa referente ao ano de 1933, o municipio 6
constituido de 4 distritos: Vertentes, Frei Miguelinho, santa Maria e Torres.

Pelo decreto-rei estaduar no g2, de 31-03-1939, o distrito de santa Maria
passou a denominar-se lbiapina. pelo decreto-lei estadual no 23s, de og-12-1g3g,
transfere do municipio de vertentes o distrito de Torres passando a pertencer ao
municipio de Taquaritinga. No quadro fixado para vigorar no periodo de 1939-
1943' o municipio 6 constituido de 3 distritos: vertentes, Frei Miguelinho e
lbiapina ex-Santa Maria. pelo decreto-lei estadual no g52, de 31-12-1943, o
distrito de lbiapina passou a denominar-se Cambuc6.

Pela lei estaduar no 495s, de 20-12-'1963, desmembra do municipio de
Vertentes o distrito de santa Maria do cambucd ex-cambuc6. Elevado d
categoria de municipio. pela lei estadual no 4.g77, de 20-12-1963, desmembra do
municipio de Vertentes o distrito de Frei Miguerinho. Erevado a categoria de
municipio. Em divisdo territorial datada de l-l-1979, o municipio e constituido do
distrito sede. Assim permanecendo em divisao territorial datada de 2005. Fonte:
IBGE,

3. ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

A seguir alguns indicadores e indices de desenvolvimento
pelo IBGE e pela FIRJAN, para srtuar o Municipio de Vertentes no Estado,
Nordeste e no Brasil. Em seguida uma andlise da conjuntura econ6mica.

3.1 . lndicadores Econ6micos e de Desenvolvimento
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Em 2014 Vertentes tinha um PIB per capita de R$ 7.129,09. Na

comparag6o com os demais municipios do estado, sua posigio era de 105 de

185. Je na comparagio com cidades do Brasil todo, sua colocagdo era de4.457

de 5.570. Em 2015, tinha 93.2% do seu orgamento proveniente de fontes

externas. Em comparagSo ds outras cidades do estado, estava na posigSo 31 de

185 e, quando comparado a cidades do Brasil todo ficava em 1.3760 lugar, de

5570, como demonstra o quadro abaixo, elaborado pelo IBGE.

PIB per caplta

7.129,09 ns

Comparando a outros
municipios

No pais
65700

, ,l
44570
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1850
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Legenda

研

『
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m Semhbmaφ。
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orlundas de fontes externas

93,2 u )

Fonte:IBGE.

Em 2015, o salSrio m6dio mensal era de 1 ,7 sal6rios minimos. A proporgao

de pessoas ocupadas em Vertentes, em relagao d populagdo total, era de g,0%.

Na comparagdo com os outros municipios do estado, ocupava as posig6es 71a

de 185 e 59a de 185, respectivamente. J6 na comparag6o com cidades

todo, ficava na posigdo 3.oo6a de 5570 e 3.666a de 5570, respectiva

Considerando domicilios com rendimentos mensais de at6 meio saldrio
por pessoa, tinha 40,1o/o da populagio nessas condigoes, o que o
posigio 177a de '185 dentre as cidades de pernambuco e na posigio 2.7

5570 dentre as cidades do Brasil.

imo
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O IBGE, sobre trabalho e renda, apresenta o quadro abaixo, onde consta

o perfil do Municipio, com indices, valores e as colocag6es no ranking estadual

em710 lugar e no nacional na posigio 3.666a, de S.S70.
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o IFDM - indice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 6 um estudo do
Sistema FIRJAN que acompanha anualmente o
socioecon6mico de todos os mais de 5 mil municipios brasileiros em tr6s
de atuagSo: emprego e renda, educagao e sa0de. criado em 200g, ele
exclusivamente, com base em estatisticas priblicas oficiais, disponibilizadas
minist6rios do Trabalho, Educagio e Saride.
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Fonte:IBGE
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os graficOs a seguir mostram o lFD卜 И consondadO do Municipio de

Vertentes, publicado em 201s, com dados de 2013, com o indice o,sgls. E
considerado desenvolvimento regular na faixa de 0,4000 a 0,6000.
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coluna vermelha do gr6fico acima. Vertentes, no IFDM consolidado, estd na

colocag6o 1220 em Pernambuco e na posigio 4.0430, no Brasil.
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DISTRTBUICAO D()S NiVEIS OE DESEBVOLVTMENTO I,OR REGIAO
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Fonte: FtRJAN.

No gr6fico acima, que representa a RegiSo Nordeste, Vertentes este na
faixa amarela, com desenvorvimento regurar, junto com mais de 67% dos
municipios nordestinos.

3.2. O Cendrio Macroecon6mico

o diagn6stico relatado a seguir antever perspectivas de baixo
crescimento economico, enquanto que os indicadores das condig6es
socioecondmicas relatados acima, demonstram que ser6o necessdrios grandes
esforgos da administrag6o para melhorar as condig6es da populagio local.

Com a definigSo de prioridades, feitas pelo Governo e pela Sociedade,
s6o consideradas no planejamento municipar as diversas 6reas onde
necessdrias melhorias para mudanga, para melhor, do quadro atual.

o Relatorio Focus do Banco central do Brasil, de 30 de junho de
projetado para o Produto lnterno Bruto (plB) um crescimento de apenas
(trinta e nove cent6simos por cento) este ano e estimad o 2,ooo/o (dois por
para 2018, conforme ilustra o gr6fico seguinte:

\
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Crescimento do PIB
3,OO

2.OO

l.oo

Fonte: Banco Centrat do Brasil- Relat6rio FOCUS 30-6-2017.

Como pode ser observado, a curva vermelha representa projegio de

crescimento do PIB para 2018 de 2,00o/o, enquanto a curva preta aponta para

2017 0,39%. Considerando a grande retragdo havida nas atividades econOmicas,

onde o Pais passou de um PIB de 3,0o/o em 2013 para o,1oo/o em2014, -3,go/o

em 2015 e -3,6% em 2016, a perspectiva de crescimento de apenas 0,39%, este

ano e de 2,0o/o para 2018, indica que estamos saindo do fundo do pogo e
retornando a crescer, mas ainda longe do nivel de 2013.

conforme grdfico abaixo, o comportamento da inflagio em 2017 6

declinante, sendo esperado IPCA de 3,46% este ano, conforme representado na

curva preta, enquanto que para 2018 a projegio indica estabilidade, devendo

fechar o pr6ximo exercicio com IPCA de 4,25o/o. conforme demonstra a curva
vermelha. Pode-se concluir que, caso se confirmem as projegoes do Banco

Central do Brasil para 2018, poderd representar o comego de um novo ciclo de
crescimento com inflagio controlada.
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IPCA
6.OO

5.90

s,oo*
4.5(,

4,OO

3,50

Fonte: BACEN _ Retat6rio FOCUS de 30_06_2017.

Diante da perspectiva apresentada foram projetadas as receitas que
propiciarao a realizagio das ag6es propostas, sendo que a Lei orgament6ria
Anual LoA/2018 fixard as despesas orgamentdria para 201g, atrav6s das
dotag6es que propiciarSo a execugio dos programas discriminados nos anexos
deste plano.

Dentro das limitag6es financeiras e orgament5rias impostas peto fraco
desempenho da economia nacional e considerando que a maior parte da receita
orgamentdria do Municipio decorre de transferEncias do Estado e da Uniao, serio
empreendidos os esforgos necessdrios para manter o regular funcionamento dos
6rg6os e entidades do Poder Executivo e a execugao das ag6es vinculadas aos
programas de trabalho do governo constantes deste ppA, para prestag6o dos
servigos priblicos e aprimoramento do atendimento direto i populag6o, em todas
as 6reas de atuagio do governo.

A irregularidade climdtica 6 fator que tem influenciado negativamente as
atividades econOmicas regionais e, certamente, ainda repercutir6 no
prolongamento do perlodo de recuperagSo econOmica de nossa regi6o. Todavia,
n6o se pode esquecer da perspectiva de haver irregutar precipitag6o
pluviom6trica, continuando a preocupag6o com seca e/ou com a possibilidade de
ocorrer tempestades isoladas que causem estragos.
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O Para contribuir com uma gestio pUn

Sistema FIRJAN desenvolveu o lndice FIRJAN de Gestdo Fiscal (IFGF). Uma
ferramenta de controle social que tem como objetivo estimular a cultura da
responsabilidade administrativa, possibilitando maior aprimoramento da gest6o
fiscal dos municfpios, bem como o aperfeigoamento das decisoes dos gestores
p0blicos quanto d alocagdo dos recursos.

Langado em 2012, o IFGF traz o debate sobre um tema de grande
importdncia para o pals, que 6 a forma como os tributos pagos pela sociedade
s5o administrados pelas prefeituras.

O indice e construldo a partir dos resultados fiscais das pr6prias
prefeituras. S5o informag6es de declaragSo obrigat6ria e disponibilizadas
anualmente pela secretaria do Tesouro Nacional (srN).

com base nesses dados oficiais, o fndice FIRJAN de Gesta0 Fiscal 2017 -
ano de refer6ncia 2016 - avaliou a situagSo fiscal de 4.544 municipios, onde
vivem 177,8 milh6es de pessoas - g7,5% da popuragdo brasireira. Apesar da
determinagio da lei, os dados do exercicio fiscal 2016 de 1.024 prefeituras n6o
estavam disponlveis ou n6o eram consistentes (informagoes que nio foram
passfveis de anAlise).

Vertentes vem obtendo excelentes colocag6es no IFGF. Em 2016 foi o
15o do Estado, que tem 185 municipios e obteve o 1.1410 lugar no Brasit.
considerando o porte do Municipio e um bom exemplo de gestio fiscal
respons6vel.

A seguir os quadros e gr6ficos com o desempenho da gestio fiscal:
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Posi95o hist6rica de Gestao Fiscal do Municipio de Vertentes,

rela9う o aolFGF,demonstra a BOa Gestao Fiscal ocorrida de 2006 a 2016.
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0.7317

Fonte: FTRJAN/2O16.

Mesmo em 6poca de crise econOmica Vertentes
uma boa media nacional:
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4. EDUCA9AO

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pfblica de Vertentes,

tiveram nota m6dia de 4.2 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi

de 3.8. Na comparagSo com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos

anos iniciais colocava esta cidade na posigdo 134 de 185. Considerando a nota

dos alunos dos anos finais, a posigEo passava para 82 de 185. A taxa de

escolarizagdo (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 94,1 em 2010. lsso

posicionava o municipio na posigSo 159 de 185 dentre as cidades do estado e na

posigSo 5.209 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

Taxa de escolarizagio de 6 a

l4 anos de ldade

94,1*

Comparando a outros
municipios

No pals
55700 10

rl'---. '.--'.--{
52090

No Estado
1850 lo

r --I- ;'-'' ! ' i
1 590

Taxa de escolarizagio de 6 a 14 anos de idade

tegenda

…

95,5%  96,7%  97,5%

猥 Semlnfomoo

O Loca!劇mmado
:DEB― Anos lnicia:s do

ens:no fundamental

4,2

Fonte:IBGE.

⌒
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90

80
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liatriculas
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Fonte:IBGE.Matriculas de 2005 a 2015

5,SAIDE

A taxa de morta‖ dade infantil rn6dia na cidade 6 de 7,69 para l.000

nascidOs vivos.As interna96es devidO a diarreias saO de 2,3 para cada l.00o

habitantes, COmparado corn todos Os municipios do estado, fica nas posi96es

147 de 185 e 19 de 185, respectivamente.Quando cOmparado com as cidades

do Brasil todol essas posi96es sao de 3,729 de 5.570 e l.400 de 5570,

respect市 amente.
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Fonte:lBGE.

6. SANEAMENTO

Vertentes apresenta 39% de domicilios com esgotamento sanit6rio

adequado; 37,3o/o de domicilios urbanos em vias pribticas com arborizagio e
14,3o/o de domicilios urbanos em vias p0blicas com urbanizagao adequada
(presenga de bueiro, calgada, pavimentagSo e meio-fio). Quando comparado com

os outros municlpios do estado, fica na posigio 112 de 1gs, 149 de 1g5 e 3g de

185, respectivamente. J6 quando comparado a outras cidades do Brasil, sua
posigSo 6 2.698 de 5570, 4.628 de 5.s70 e 2.341de 5.570, respectivamente.

Esgotamenb sanltdrlo
rdequado

39r
Comparando a outos
municlpios

No pals
55700

20900

No Estado
1850

t-*.+*-*l*&"+
,1P

Na micm regitor
l**++*-f*

6p

Esgotamento sanitirio adequado

t.
I

10

-{
Legonda

--r

0% 29,8% 14,8Vo

-

56,3 70

I s*tnbflnaceo

9 tocatsetecilndo

Fonte: IBGE.

Diante do quadro macroecon6mico, dos indicadores sociais e

fiscal apresentados, constitui desafio respeitavel atuar para

condig6es socioecon6micas da populagao vertentense.

Arborlzagao d€ vlas pdblicas
37,3 v,

UrbanlzagSo de vlas p(bllcas
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7 . ORTENTA9AO ESTRATEGTCA

As a96es identificadas a seguir terSo prioridade na execugao da LOA do

exercicio de 2018, nio consistindo em limitagSo d programagdo orgamentdria e

suas alteragoes, respeitadas as disposig6es da Lei Complementar no 101, de 4

de maio de 2000 e da Lei Federal no 4.320, de 1Z de margo de 1964.

7.1. Areas Estrat6gicas

Durante os estudos que antecederam a campanha eleitoral foram

identificadas 6reas e ag6es consideradas importantes pela populagdo, que foram

apresentadas e legitimadas na eleig6o:

! - ASSISTENCA SOCIAL

a) ConstrugSo de espago de produg6o, lazer e recreagio para pessoas

da terceira idade;

b) Manutengdo das politicas sociais existentes.

!! -EDUCAQAOECULTUM
a) Ampliagio e conservagSo das escolas da rede municipal de ensino;

b) Reequipamento das escolas municipais;

c) Construgio de biblioteca p(blica;

d) Manutengdo, renovagio e ampliagSo da frota veicular da Secretaria

de EducagSo;

e) Melhoraria da qualidade do ensino por meio de programa de

capacitagio de professores;

0 RealizagSo de eventos socioculturais no Municipio;

g) Criagdo de uma escola de mUsica.

III - SAUDE

a) Ampliag6o dos servigos, do atendimento de satde e r

cirurgias em conv6nio com o Hospital e Maternidade de Vertentes;

b) ManutengSo e ampliagdo das politicas p[blicas de sa(de

c) ConservagSo e ampliagio das unidades de saUde no Municlpio;

23
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d) Manutengdo, ampliagio e renovagdo da frota veicular da saude;

e) Treinamento e capacitagdo dos servidores de saUde;

IV - AGRICULTURA E PECUARIA

a) ManutengSo das politicas priblicas voltadas para a agricultura e
pecu6ria existentes;

b) lmplantagdo de novas politicas p0blicas de incentivo ao crescimento

da produgio agropecudria local;

c) Aquisigio de tratores, mdquinas e implementos para o preparo do

solo e da colheita dos pequenos produtores rurais do Municipio.

V - INFRAESTRUTURA

a) Construgdo de saneamento e calgamento na cidade, distritos e
povoados;

b) Recapeamento asfdltico da cidade e dos distritos;

c) ConservagSo e restauragio das estradas vicinais do Municipio;

d) Reforma, ampliagSo e modernizag6o das instalag6es do matadouro
p(blico municipal;

e) AmpliagSo do sistema de abastecimento d'6gua do Municipio

VI -ESPORTEELAZER
a) lmplantagio do gramado e da iluminag6o do estddio municipal;

b) Construgdo de um gindsio de esportes na cidade;

c) Realizar campeonatos anuais de modalidades diversas esportivas

diversas;

d) Construgio de pragas e 6reas de lazer priblicas.

VI! _ GESTAO TMNSPARENTE

a) Modernizar os processos de monitoramento e controle da gestio
governamental no Municlpio;

b) Ampliar os meios de disponibilizagdo ao priblico

governamentais.

As 5reas estrat6gicas indicadas acima e as respectivas p

juntaram-se, de forma detalhada, por fung6o de governo, ag6es que
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Anexo de Prioridades da LDol2018, escolhidas pela populagao, pelo poder

Executivo e pelo Poder Legislativo.

As ag6es, nas diversas 6reas de atuagio do governo est6o

discriminadas, detalhadamente, na relagio a seguir, que se vinculam aos

programas, projetos e atividades que constam do Anexo lt, deste ptano, para o
quadri€nio.

7.2. Ag6es Prioritdrias em Todas as Areas.

Ne da AgSo FungSo: 01 - Legislativa

Permitiroregularfuncionamentodasatividadesoo@
contratagdo de assessorias e consultorias, reequipamento e modernizagio
administrativa.

Ne da Agio Fungio: 04 - Administragio

Permitir o regular funcionamento da administragdo e o atendimento ao publico

04.02 Reequipar a administragio municipal para eficientizar os servigos.

Cumprir o S 1.o do arl 37 da Constitui
transparente.

capacitar os servidores no ambito municipal em@
setores, visando d efetiva qualificag6o profissional dos quadros da
Administragio Prlblica Municipal.

Atender ds necessidades da Administraglo Municipal, atrav6s oe iervigos
t6cnicos especializados.

Promover, em conjunto com os entes federados, a melhoria das condiA6es
socioecon6micas, bem como os servigos p0blicos postos i disposigio da
populagSo.

contribuir para que os conselhos e sociedade civil desenvolvam saJS
trabalhos de fiscalizagio e acompanhamento dos programas municipais.

Conhecer as car6ncias e potencialidades do Municipio para
governamental e articulagio estrat6gica.

Aumentar a oferta de velculos A disposigSo da administragSo.

Oferecer apoio a outros governos para melhorar os servigos de

04.03

04,04

04.05
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Manuteng5o da rede flsica municipal e modernizag5o dos servigos postos d
disposig5o do municlpio.

Apoiar entidades sem fins lucrativos pa
atendimento i populagSo, inclusive com parcerias de instituig6es nao-
governamentais.

04.13 Otimizagio dos servigos de cobranga de tributos.

Viabilizagto de Fundo de Previd€ncia ou de perman€ncia no RGpS

Realizar o controle efetivo dos bens
da implantagSo de um sistema de informagio que propicie controle efetivo por
parte da Unidade de Materiale Patrim6nio, em tempo real.

lrnplantacao e Manutencao de sistema de Vig‖ anc:a urbana.

Criagio e manutengio de estru
trabalho e identidade por exempto. (CV)

Ns da Agao FungSo: 05 - Seguranga ptblica

06.01
Participar de ag6es em favor Oe seg
cooperagio com o Estado de pernambuco.

Ne da AgSo FungSo: 08 - Assist€ncia Soclal

Assegurarosdireitossociaisaoidoso@promoVerSua
autonomia, integragio e participagio efetiva na sociedade. conforme
preconizam a Lei OrgAnica de Assist6ncia Social (LOAS) e a Polltica Nacional
do ldoso (PNl).

Erradicar o trabalho criar condig6es de atendimento ds criangas
carentes e diminuir a evasio escolar.

Assegurar os direitos fundamentais
fortalecimento de sua autoestima e a
condig6es dignas de vida.

Garantir a populagio em situagio de insegu@
regular e adequado i nutrigio e manutengio da sa0de humana.

Promoveraintegrag5odosadolescentesegressosffi
comunidade, al6m de preparar o jovem para atuar como agente de
transformagio e desenvolvimento de sua comunidade.

Promover o acompanhamento socioassistenciat Oe tamitias e
o processo de autonomia e emancipag6o social.

da crianga e do
conviv6ncia familiar e

adolescente, o
comunitdria em

Assegurar o desenvolvimento integral da crianga valorizando a

Prestar assist€ncia social geral is pessoas necessitadaa, atrav6s de
de agasalhos, ataOdes e outros beneficios.

08.08

04.11

04.16

08.01

08.02

08.03

08.05

08.06

08.07
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⌒

Prestar Assist€ncia Social ds e menores carentes, incentivar o
engajamento da comunidade em programas sociais e de geragio de emprego
e renda, bem como proporcionar capacitagio e interag6o entre trabalhadores
de diversas atividades do municipio.

Atendimento aos idosos e
independente e para o trabalho, impossibilitados de prover sua manutengio ou
t6-la provida por sua famllia.

lnserir ou reinserir no me
profissional, atrav6s de cursos, treinamentos e capacitagio, em parceria com o
sENAc, sESl, sESc, sENAI e demais entidades profissionalizantes, bem
como oferecer subsidios para o jovem ingressar ao mercado de trabalho.

Prover concess6es de beneficio para atingidas por
naturais, ampliando a distribuigio de agasalhos e mantimentos nos casos de
calamidade p0blica.

Prestar assist6ncia integral ao idoso.

Atingir a raiz do problema O

socioassistenciais.

Assegurar os direitos sociais
especiais criando condig6es para promover sua autonomia, inclusio social e
participag6o efetiva na sociedade.

Execugio de ag6es de ap
prestando assist6ncia social dqueles em situagio de risco.

a cnan9a na escO:al erradi atividades
socioed ucativas ds criangas.

ldentificar os problemas soc
necessidades do municlpio, ampliando a eficiOncia dos recursos financeiros e
da cobertura social. Trata-se de um modelo democr6tico, descentralizado, que
tem a missio de ampliar a rede de assistOncia social brasileira.

Atender as pessoas carentes
de renda e desigualdade social, bem como realizar ag6es de cidadania.

Promover e incentivar, no amO
melhoria da alimentagio e nutrigio, garantindo o acesso aos alimentos erD
quantidade, qualidade e regularidade necessArias d populagio em situagio
inseguranga alimentar, como tamb6m auxiliar na prevengio de doenr
relacionadas ao consumo impr6prio de alimentos, a exemplo da desnu
obesidade e a anemia, entre outros.

Promover aten90o integral a mulher atraves de a96es vokadas para as arせ

de sa`dei educa9う o,cultura e efetiva98o de direitos, e apoio a mulher viti

de viol€ncia sexista, tais como: violOncia dom6stica, fisica, psicol6gica
sexual.

08.09

08。 10

08.11

08.12

08。13

08.18

08.19

08.20

08.21

as ag6es do Conselho Tutelar e do
as ag6es de controle sociale de assist€ncia direta.

08.14

08.16

08.22
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Oferecer um centro Oe apo
n5o tem onde ficar.

Atender a populag6o carente do municipio.

ConstrugSo e implantagio de um centro do idoso

ConstrugSo de um CRAS na ci
s6cio assistenciais atrav6s do psB - protegio B6sica do sUAS, nas dreas de
vulnerabilidade e risco social.

Construgio e implantageo da
de cursos profissionalizantes para populagio carente do municipio.

Manutengdo do conselho do idoso.

lmplantag5o da Coordenagio da Mulher.

- Centro
oferecer orientagio e apoio especializados e
famllias com seus direitos violados.

Assist€ncia Social para
continuados a indivlduos e

Ne da AgSo

lmplantagio do Programa Crianga Feliz

Fungfio: 10 - Saride

Manutengio e ampliaglo do programa de Atengio B6sica de sa0de.

AmpliagSo e manutengro das equipes de Estrat6gia de sa0de da Famflia.

Ampliagio e manutengio do p
PACS.

Assist€ncia farmacoutica, por meio de fornecimento de medicamentos b6sicos.

Prevengio de riscos i saride Oa poputagd
dos produtos, servigos e dos ambientes sujeitos a vigilincia sanitdria.

Preveng5o e controle de doengas, surtos e
emerg6ncias epidemiol6gicas de maneira oportuna.

Ampliagio e manutengio do programa de sarjde bucal.

Manter o acesso da populagio aos servigo
Sistema Unico de Sarjde e ampliar o atendimento. I

Apoio ao paciente em tratamento fora do domicflio.

Promogio da alimentagao saud6vel, prevffi
nutricionais e doengas relacionadas i alimentagio e nutrig6o.

08.23

08。26

08.27

08。 28

08.29

08.31

10.01

10.03

10.05

10.06

10.07

10.08

10.09

10。 10
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10。 11

10.17

10。 19

lmunizagdo da populag5o de diversas
(inclusive tipo A Hl Nl ), t6tano, rub6ola, febre amarela, raiva e outras.

Aperfeigoamento e modernizagao
planejamento, controle, regulagf,o, avaliagio e auditoria de servigos de sarjdea fim de fortalecer planejamento estrat6gico e operacional do sistema
municipal de saUde.

Promover campanhas educa
prevengio e tratamento de doengas diversas junto aos adolescentes, inclusive
as sexualmente transmisslveis.

Vigilincia, prevengdo e atenga
transmisslveis.

AtengEo a poprt"gao
atravds de policllnicas.

Garantia, ,
Urg€ncia (SAMU), diminuindo o risco de morte e sequelas.

Ateng5o i sa0de O" rrln.
prevengEo do cincer de colo do 0tero e de mama.

Manuteng5o do NASF - Nrlcleo de Apoio i Sa0de da Famflia.

AmpliagSo e recuperagao d
da populag6o.

Apoio a entidades de sa0de sem
os servigos e melhorar o atendimento a populagio.

Estlmulo a participagao Oa
acompanhamento das pollticas de saUde, atrav6s das instAncias deliberativas
do Sistema Unico de Sa0de (SUS).

10.25 Melhoria das condig6es de trabalho dos profissionais de sa0de.

Nortear a pr6tica de saUde
ser prestada a populag6o.

Promogao do envelhecimento saudav@
capacidade funcional do indivlduo que envelhece, pelo maior tempo poss
valorizagio da autonomia ou autodeterminagio e a preservagio
independ6ncia fisica e mental do idoso.

Reorganizagio das ag6es Oe
qual os homens considerem os servigos de saride tamb6m como espa
masculinos e, por sua vez, os servigos de saride reconhegam os homens
sujeitos que necessitem de cuidados.

29

10。 13

10。 14

10.20

10.21

10。 22

ii,v,,' Yv rvrlre

precoce, problemas que possam comprometer o processo de aprendizagem, e
diminuigio dos indices de repetEncia e evasio escolar.

10。 26

10.27
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Atengio d sa0de da crianga
visando diminuir a mortalidade infantil em criangas at6 um ano de idade.

10。30
Garantir atengio integral as gestantes forta
redugSo da mortalidade infantile materna.

lncorporagdo da temdtica ambiental nas praticas de sa0de visando
diminuir a afetagSo da saride causada por riscos ambientais.

do acesso da populagro aos medicffi
essenciais, beneficiando as pessoas com dificuldade para realizar o tratamento
devido ao alto custo desses produtos, atrav6s da Farmdcia popular do Brasil.

Assist6ncia terapOutica ahav6
tratamento de v6rias doengas.

Promover ag6es de promogio e pre
divulgagio das ag6es de saride na comunidade.

Aquisig5o de velculo especializado para cadeirantes do municipio.

lmplantagSo e manutengio do sAD - servigo de atendimento domiciliar.

lmplantagdo e Manutengio do NEp - Nttcleo de Permanente,
visando a capacitagdo e treinamento dos profissionais de sa0de.

Manutengio do - Programa de Melhoria do Acesso e aa OuatiOaOe Oa
assistOncia bdsica de sa0de.

lmplantagSo e Manutengdo do Programa de Academia da Sa[de.

capacitag5o dos Agentes comunit6rios de sa0de e Agentes comunitdrios de
Endemias. (CV)

Criagio de centros direcionados as politicas priblicas voltadas para usudrios
qulmicos. (CV)

10。43 de casas de apoio na capital direcionada ao acolhinrento das pessoas
com necessidades de exames e tratamentos de saride com as devidas
loglsticas. (CV)

FungSo: 12 - Educag3o

Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua perrnanencia
sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento,
aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como a
de h6bitos alimentares sauddveis.

Ne da Ageo

10.29

10.32

10.34

10.35

e manutengio
visando o atendimento para populagdo que sofre de distrjrbios mentais,
objetivando sua reintegragio social.

10.36

10.38

10.39

10.40



VERTENTES NAO PODE PARAR

Assegurar o transporte escolar aos alunos da Educag6o easrca, que resroem
em 6reas distantes das Unidades Escolares Municipais.

Oferecer ensino do 1' ao g' ano, otimizar e
da rede municipal, buscando a melhoria da quaridade de ensino e ampliagio
das disposig6es da Lei no 9.424 e Art.212 CF.

Expandir e qualificar o
condigOes essenciais para operacionalizar o processo pedag6gico de ensino-
aprendizagem.

Assegurar aos portadores
atendimento especifico, com
Regular.

de necessidades
vistas a facilitar

especiais de educagSo, o
a sua integragio no Ensino

Ampliar a rede fisica, mante
infantil para todas as criangas de 0 a 6 anos.

Oferecer capacitagSo a jovens, reaAapta
trabalho e ampliar a rede flsica para cursos profissionalizantes.

transporte.

Erradicagio do analfabetismo no Municlpio.

Promover a96es que ool@
superior, meio de transporte para frequOncia
curriculares.

populag6o
ds aulas e

do ensino
outras atividades

12.13

Manter as criangas na escola e erradicar o trabalho infantil.

lncentivar o aprendizado com t6cnicas modernas de ensino.

Atender as necessidades do sistema d
especializados.

Apoiar entidades educacionais sem
eficientizar os servigos e melhorar o atendimento a populagio.

12,15 Equipar as unidades educacionais do municlpio.

a96es

12.17
Assistir aos educados em t
no ensino superior.

Universalizagio da educagio basica @12.18

12.02

12.03

12.04

12.05

12.06

12.07

12.08

12.09

12.11

12.12

12.16
a gestio flnanceira de recursos para agilizar ad

educacionais e reduzir os custos das unidades executoras do pDDE.

e togisttco para valorizag5o do magist6rio,



VERTENTES NAO PODE PARAR

Ampliar a estrutura
com o objetivo de realizar atividades de pesquisa, estudo e atualizagio do

Propiciar ensin@ompreendenoo a reiffi
Jovens ao sistema de ensino, incrusive qualificagio profissional,
complementado por ag6es de cidadania, esporte, cultura elizer.

conhecimento.

Oferecer educa900 integral em algumas escolas do mun:cipio, d0 50 ao 90

ano.

lmplantagio de cdmeras nas escolas do municipio e distritos.

lncentiv do magist6rio, para atuarna Srea de criangas especiais. (CV)

Criagso Oe

FungSo: 13 - Cultura
Ng da Acao

13.03

Ne da AgEo

15.01

15。02

Preservar o patrimdnio hist6rico e culturar do municipio e resgatar as tradig6es.

Difundir arte, curtura, tradigOes e atrair o turismo para o lr,tunicipro.

Pr°m212,P[?PeⅣ ar e incenlvar a cuttura do Municipio,incluこ
ive cOnstru計 oCentrO cultural e Outros cOm sua manuten980.

Promover, preservar, incentivar e merhorar os eventos do Municipio

construgio, implantagio e manutengio de um centro cultural.

Construgio, implantagio e manutengio de uma biblioteca municpJ

PromOver a199P CЧ lturais para inserir Os iOvenS na cultura 10cal atraves de
festival de rndsica,dan9a etc.

Promover concurso de miss no municipio.

Fung5o: 15 - Urbanismo

Melhoria do dt,PT??nh9 Pa,atiVidages de coleta de‖
xO,‖ mpeza J「 bana e Outros

servi90s poStOS a disposicao da populacaO.

Oferecer infrr"rtrrt,o
publicos.

Prestar servigos p0bricos de boa quaridade a popuragro oo muniffi

lncentivo de projetos de arborizagio em todo municlpio. (CVj

Acessibilidade em todos os pr€dios p0blicos. (CV)
15.05

12.19

12.23

12.24

13.01

13.08



VERTEⅣrtS NAo PoDE PARAR

N9da Acao Fungio: 15 - HabitagEo

Oferecer A populagSo carente meios de construir seu pr6prio lar.

Melhorar as condig6es nab
aquela que se encontra em situagio de risco.

DoagSo de terreno i populagio carente do municipio.

Ns da AgSo FungEo: 17 - Saneamento

17.01 oferecer melhores condig6es de higiene, saride e preservagio ambiental.

Ampliar o ri.t"
::::!::: -i11il?: da poputaeio, equipar as unidades da administrasio, debanheiros e sanitdrios, bem como instalar privadas higi6nicas e sanit6rios
prlblicos para servir a populagio.

17.03 Melhorar o abastecimento d'6gua e minimizar a seca do Municrpio

17.04
Oferecer agm
melhores condig6es sanit6rias.

Ne da Acao Fung5o: 18 - Gestio Ambiental

Recuperal TYIJマ ar,pTSeⅣ
,「

O mdO amЫ entel v饒 ndo「OpOrdonar uma
melhOr qua‖dade de vida a pOpulacaO.

PreservacaO,cOnseⅣ acaO ambiental edestina9ag eco16giCa dO lixO urbano.

incentivar pratiFl:qY9 Venham a contemplar a preserva9ao e renOvacao das

matas dO nossO municrpiO para preserva9aO das nascentes(CV)

N9da Acao

Ns da Ageo

FungSo: 19 - Ci6ncia e Tecnotogia

Promover o
de informag6es e de conhecimentos, contribulndo para a incrlsao sociar doscidadSos brasileiros. Al6m de oferecer oportunidades de inclusdo digital asescolas publicas, as comunidades e pequenos empreendedores por meio decapacitagio e treinamento nas modernas ferramentas da tecnologia dainformagSo e comunicagio, em especiala lnternet.

Apdar o engno bagco pЮ lssOnJレame para a popJa‖ zacao dettmca e
tecno16gica,funciOnandO cOmo um centro i「 radiadOr de conhecirnentO,vOltado
para capacitagS0 da m60 de obra quarificada, observando-se, sobretudo,
vocagSo e necessidade da populag6o.

U"lnorrt
tecnologias de plantio, manejo e aproveitamento.

FungEo: 20 - Agrlcuttura

20.01

33

16.01

16.03

17.02



VERTENTES NAo PoDE PARAR

Abastecer regularmente a populagio e melhorar a estrutura ftsica existente.

de cultivo e manejo do solo.

Estimular r proOrga
de sementes, mudas e fertilizantes, bem como incorporagio de novas t6cnicas

20,03

20.08

20.11

20.13

Ne da A96o

N9da Acao

Melhorar
elevar o padr5o socioeconOmico da populagio rural, bem como proporcionar a
agropecudria uma oferta de recursos hidricos que a torne menos vulner6vel
aos efeitos das estiagens.

Transportar e

::,1:1,i1"^y_::-,110],::t11,o 
aeousue e frisorrficos oo municipio e assesurar

padrSo sanit6rio de qualidade.

FungSo: 22 - lnd0stria

Promov61 0 desenvd宙 menb hdust百 J sustenねvd e aumentar O nlvd dさ
empregos.

Funglo: 23 - Com6rcio e Servigo-

lncentivo a p
apoio a implantagdo de indrjstrias.

Visa apoiar o

1T^il':,:::T,:fyjr- -{1 
arlmen}o da produsio da 

"sri.rttrr. 
famitiar, por

meiO de investimento,cOnhecirnento e comercia‖ za910

lmuniza「 rebar'2:FPm Milta?IPdYZir a trarSmiSSao de doen9as a pOpula9ao.
Proporc:onar a venda e expOsi9ao de animais no municrpiO.

Eslmulal,:3,urrP P[?dYt°
「 ru「al atravё s de hOra/maquina fOmecidOs pelo

municipiO para servi90s agricOlas e 
‖mpezas de barragens _ barreiros,

mediante cadastro.

Cria980 e,FPFPi199a。
,9 ProfiSSiOnais para ap‖ ca95o de vacinas necessarias

na area de agttcukura.(CV)

Celebrar

segurO safra no municipiO.(cV)

Melhorar 
"

Celebra9ao ,1 12,I,PIP, COnl UPiV?[,igades para promOver prOgramas de
inteⅣen96es cir口 rgicas para animais.(CV)

lncentivar o turismo no municipio.

Alavancar
empreendedora e especializag5o da gestio empresarial.

Ampliarffifl,prar, mooernrzar, reestruturar feiras rivres e-mErcaoos,
desenvolver habi lidades de comercia lizagAo e prod ugio.

23.03

34

20.04

20.05

20.06

20.09

20.10

20。 12

22.01

23.01


