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PROGRAMA DE METAS 2013-2016
O Programa de Metas é o compromisso da administração com o
desenvolvimento da cidade, e desenvolver é crescer de forma sustentável, e
com o foco voltado para a melhoria da qualidade de vida da população. O
propósito é melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social
trabalho, segurança, saúde, educação, moradia, cultura, esporte, lazer, que
são direitos constitucionais do cidadão.
Tomando como base do processo o Programa de Governo, cada unidade da
administração direta e indireta elaborou seus programas, metas e indicadores.
O Programa de Governo teve como tema a “Construção do Futuro”, o que
evoluiu no Programa de Metas, que propõe que o futuro é um lugar para o
qual estamos indo e que está sendo construído no presente. Mas esta
construção é compartilhada com o povo e com todas as instituições que
representam o povo, como associações comunitárias, a Câmara de
Vereadores, entidades de classe, conselhos, igrejas e tantos outros. O
propósito é que ao construir o futuro, todos sejamos transformados.
O Programa de Metas 2013-2016 ficou organizado com torno de 3 eixos:
1.º Eixo: Compromisso com o Desenvolvimento Econômico e Ambiental
Sustentáveis
Objetivos:
• Promover capacitação e treinamento de mão-de-obra,
incentivando a geração de emprego(trabalho) e renda;
• Aperfeiçoar as receitas públicas, promovendo maior justiça fiscal;
• Investir na ampliação e modernização da infraestrutura;
• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida, em espaços ambiental
e ecologicamente equilibrados, com respeito e preservação da natureza.
• Identificar setores produtivos prioritários para o desenvolvimento
econômico do município, com enfoque na competitividade,
sustentabilidade e inclusão social.
• Promover parcerias com entidades de classe voltadas ao
desenvolvimento econômico e social do município.
• Explorar o potencial turístico do município promovendo a integração
entre as diversas frentes de negócio.
O eixo possui três áreas de atuação:
1Trabalho e Renda
2Gestão Transparente com Justiça Tributária e Fiscal
3Estrutura Interna e Melhores Serviços
2º Eixo: Garantindo os Direitos Sociais
Objetivos
• Promover a universalização do acesso da população às políticas
municipais de saúde, priorizando a promoção da saúde e um
atendimento humanizado.
• Elevar os índices da educação, priorizando o ensino fundamental e a
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educação infantil.
• Viabilizar o acesso à moradia para as populações de baixa renda.
• Garantir o pleno desenvolvimento humano às família em situação de
vulnerabilidade social.
• Apoiar e realizar atividades culturais, promovendo o resgate de festas
tradicionais e o incentivo a novas comemorações.
• Promover o esporte como instrumento fundamental de inclusão e
saúde.
• Implantar instrumentos e sistemas de ampliação da segurança pública.
• Fortalecer as políticas de proteção social em relação à criança e
adolescente, aos jovens, à mulher, ao idoso e às pessoas com
deficiências.
O eixo tem sete áreas de atuação:
1Saúde
2Educação
3Desenvolvimento Humano
4Habitação
5Cultura
6Esporte
7Segurança Pública
3º Eixo: Desenvolvendo Pessoas e Valorizando o Servidor
Objetivos:
• Contribuir para a melhoria da satisfação, da motivação e da qualidade
de vida dos servidores municipais.
• Aprimorar as relações de trabalho e a prestação de serviços entre o
funcionalismo público municipal e a sociedade formiguense.
• Qualificar o corpo de servidores atendendo as necessidades do
serviço, objetivando a melhoria da prestação de serviços, e a busca de
melhores resultados.
• Aproximar a prefeitura do cidadão, modernizando a gestão,
aumentando a qualidade dos espaços e serviços públicos e reduzindo o
tempo de espera no atendimento.
A apresentação do Programa de Metas à população formiguense será através
de Audiências Públicas que serão marcadas para o mês de julho. Cada
audiência tratará de um eixo e a população conhecerá os detalhes das ações
previstas para cada um.
É importante ressaltar que o Programa de Metas tem como característica a
flexibilidade, pois é intenção da administração avaliar anualmente os
programas e metas traçados, e fazer ajustamentos, se necessário. Isto tendo
sempre como parâmetro o compromisso principal do programa, que é o
desenvolvimento de Formiga. E que, mais do que uma lista de eixos e metas,
a administração convida a todos para, juntos, trabalharem por uma cidade
futura que precisamos começar a construir hoje.
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ÁREAS DE RESULTADO
I - COMPROMISSO COM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
AMBIENTAL SUSTENTÁVEIS
•

Áreas Envolvidas:
• Secretaria Municipal de Fazenda
• Controladoria Municipal
• Secretaria Municipal de Educação
• Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação e Regulação
Urbana
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano
• Secretaria Municipal de Cultura
• Secretaria Municipal de Comunicação
• SAAE
• Secretaria Municipal de Gestão Ambiental
• Secretaria Municipal de Obras e Trânsito
• Gabinete do Prefeito

•

Objetivos:
• Promover capacitação e treinamento de mão-de-obra,
incentivando a geração de trabalho e renda;
• Aperfeiçoar as receitas públicas, promovendo maior justiça
fiscal;
• Investir na ampliação e modernização da infraestrutura;
• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida, em espaços
ambiental e ecologicamente equilibrados, com respeito e
preservação da natureza.
• Identificar setores produtivos prioritários para o desenvolvimento
econômico do município, com enfoque na competitividade,
sustentabilidade e inclusão social.
• Promover parcerias com entidades de classe voltadas ao
desenvolvimento econômico e social do município.
• Explorar o potencial turístico do município promovendo a
integração entre as diversas frentes de negócio.
• Estabelecer convênios com a Polícia Florestal de MG para atuar
como parceiro nos programas ambientais.

•

Indicadores:
• Índices da coleta seletiva.
• Número de participantes nas campanhas ambientais.
• Número de cursos de capacitação de mão-de-obra.
• Número de participantes em cursos de qualificação profissional.
• Índices de emprego.
• Porcentagem de cobertura de água e esgoto.
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•
•
•
•

Números da capacidade de investimento
Número de ruas asfaltadas.
Áreas urbanas revitalizadas
Número de câmeras de monitoramento

I-A- Geração de Trabalho e Renda
1- Programa: Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo
do Trabalho – ACESSUAS/TRABALHO
Objetivo: garantir a autonomia das famílias usuárias das Políticas de
Assistência Social, por meio do incentivo e da mobilização à integração ao
mundo do trabalho, com oportunidades de qualificação e curso profissional.
Ações:
• Atingir o público prioritário do programa de acordo com a legislação
do mesmo;
• Articular com outras políticas públicas, que visem à melhoria da
qualidade de vida;
• Articular parcerias com órgãos governamentais e não
governamentais que ofertam ações de formação e qualificação
profissional, inclusão produtiva e intermediação de mão de obra;
• Dialogar com a equipe do PAIF para devidos encaminhamentos ao
programa.
• Monitorar a trajetória dos usuários no programa;
• Promover articulação com a equipe pedagógica dos ofertantes dos
cursos para identificação dos desafios enfrentados pelos usuários.
2- Programa: PROGERAIS
Objetivo: Apoiar e incentivar as empresas industriais, agroindustriais,
comerciais e prestadoras de serviço que venham a se instalar ou ampliar
suas atividades no município.
Ações:
• Analisar e deferir os projetos de investimentos de empresas
privadas que enquadrem dentro dos incentivos oferecidos no
programa PROGERAIS.
3- Programa: Mãos à Obra (Capacitação Profissional)
Objetivo: Criar programas de treinamento visando a capacitação
profissional do cidadão e sua inserção ao mercado de trabalho.
Ações:
• Avaliar programas de investimentos e cursos planejados pelo
governo federal e estadual.
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•
•
•

Estabelecer parcerias com o “Sistema S”, fundações suprindo os
profissionais de informação, técnicas e capacitação.
Implantação da UAITEC – UNIVERSIDADE ABERTA INTEGRADA,
em parceria com Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior.
Implantação do PRONATEC- Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego- cursos de educação profissional e
tecnológica.

4- Programa: Parcerias
Objetivo: Estabelecer parcerias com representações de classe – ACIF,
CDL,
ASSOCIAÇÕES
COMUNITÁRIAS,
COOPERATIVAS,
AGREMIAÇÕES DESPORTIVAS, CLUBES, dentre outros, buscando
capacitar os empreendedores nas relações competitivas do mercado.
Ações:
• Inserir os representantes das entidades nas relações de trabalho.
• Promover em conjunto com a ACIF E CDL a dinamização das
atividades da Sala do Empreendedor.
• Promover cursos de capacitação para pequenos e médios
empresários e microempreendedores individuais, visando sua
adequação às normas de mercado e o aumento da
competitividade.
5- Programa: Reimplantação do Programa PAA/CDLAF (Compra Direta
Local da Agricultura Familiar)
Objetivo: Atender as entidades beneficentes em situação de insegurança
alimentar e nutricional do município via Banco de Alimentos, e incentivar a
produção e comercialização da agricultura familiar, gerando aumento de
renda e fixação no campo.
Ações:
• Contato e solicitação de instruções junto ao Siconv para a entrega
de prestação de contas não realizada e assim habilitar o município
a propor o reinício do Programa.
• Montagem de força tarefa em parceria com a Secretaria de
Desenvolvimento Social para a realização de inserção dos dados
da prestação de contas de 2009 a 2012.
• Apresentação do interesse do município em reiniciar o programa
junto ao MDS e aguardar publicação no DOU(Diário Oficial da
União) da aprovação do município.
• Pré cadastro de produtores interessados no programa.
• Finalizar Prestação de contas até Abril/2013.
• Publicação do valor aprovado e aprovação do Plano Operacional
até Junho/2012.
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•
•
•

Inserção de produtores e beneficiados no sistema do programa até
Julho/2013.
Entrega dos cartões de pagamentos aos produtores até Agosto/13.
Iniciar as compras diretas locais até Agosto/2013

6- Programa: Eventos Programados
Objetivo: Apoiar e trabalhar a qualificação dos eventos programados da
cidade de Formiga
Ações:
• Apoiar a realização do Festival da Linguiça e do Festival do Peixe.
• Incluir os Festivais da Linguiça e do Peixe no calendário de Eventos
Culturais da cidade de Formiga.
• Apoiar eventos e práticas de Esportes Náuticos.
7- Programa: Cultura Popular, a Manifestação do Nosso Povo Através do
Artesanato.
Objetivo: Apoiar as atividades artesanais como resgate cultural, e de forma
que proporcione geração de renda.
Ações:
• Promover cursos de capacitação e aprimoramento para os artesãos em
parceria com o SEBRAE.
• Refazer contratos e convênios com as associações existentes.
• Propor exposições nos eventos do município e avaliar a possibilidade
de feiras periódicas.
• Promover oficinas de artesanato.
• Dar apoio aos artesãos para participarem de feiras regionais e
estaduais.
• Promover oficinas de Bijuterias nos distritos lindeiros do Lago de
Furnas.
8- Programa: Estruturar o SIM – Serviço de Inspeção Municipal
Objetivo: Auxiliar os produtores na área sanitária de fabricação e manipulação
de alimentos certificando os produtos; inspecionar e orientar abates e
manipulação de alimentos garantindo à população o consumo de origem
saudável e atender às legislações federais, estaduais e municipais.
Ações:
• Oferecer cursos de qualificação em parceria com o SENAR para
adiantar os processos dos produtores rumo à certificação.
• Inspecionar os estabelecimentos que requeiram o serviço dentro da
capacidade de atendimento da veterinária.
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• Auxiliar os produtores feirantes quanto à adequação de suas instalações
de produção e embalagem.
• Efetivar os cursos de qualificação direcionados a CMA (Correta
Manipulação de Alimentos) nas áreas de piscicultura, laticínios,
embutidos e mel até Agosto/2013.
• Elevar o número de certificações em 20% até Dezembro/2013.
9- Programa: Assistência Técnica permanente - orientação para
produção e comercialização
Objetivo: Apoiar o produtor rural em projetos diversos e ações para a melhoria
da produtividade e adequação de custos, incentivando a produção de renda.
Ações:
• Emissão de CFO (Certificado Fitossanitário de Origem) para os
produtores do município.
• Apoio à criação de hortas.
• Apoio a fruticultores e floricultura.
• Interpretação de análise de solo e orientação para correção
• Apoio aos piscicultores em tanques redes ou escavados.

I-B- GESTÃO TRANSPARENTE COM JUSTIÇA TRIBUTÁRIA E
FISCAL
1- Programa: Modernização da Fazenda Pública Municipal
Objetivo: Atualizar os instrumentos de arrecadação e gestão fazendária, para
garantir o equilíbrio e controle administrativo, bem como a transparência na
alocação de recursos orçamentários, orientado por um planejamento de curto,
médio e longo prazo, que facilite a compatibilização da aplicação das receitas
com as necessidades e demandas da sociedade.
Ações:
• Gestão da Dívida Ativa e Parcelamentos
• Gestão do ITBI – Transferência de Imóveis e Avaliação Fiscal do ITBI
• Revisão da PGVI (Planta Genérica de Valores Imobiliários)
• Gestão e Homologação do ISSQN
• Fiscalização de Instituições Financeiras
• Fiscalização Orientadora e a Denúncia Espontânea
• Auditorias Tributária e Fiscal – Treinamento e Orientação Focada
• Gestão Obrigações Acessórias – NFSe+DMS+DES-IF
• Recadastramento Imobiliário Setorial – Atualização Cadastral dos Imóveis
x Alvarás
• Revisão nos fatos geradores e valores de taxas
• Revisões Pontuais CTM e Regulamentos
• Projeto Alvará Fácil
8

•
•

Regulamentar tarifas e preços públicos
Migração de dados – implantação de novo sistema de informática

2- Programa: Controle Interno
Objetivo: Auxiliar na melhoraria dos resultados das políticas públicas
implantadas no município por meio de um maior controle dos instrumentos de
planejamento
Ações:
• Apoiar e orientar preventivamente os gestores de recursos públicos para a
correta execução orçamentária e financeira do município.
• Intensificar as auditorias internas.
• Realizar auditorias, em cumprimento ao Decreto 3892 de 09-04-2008 – Art.
6º - Inciso VI.
3- Programa: Planejar o Desenvolvimento Sustentável
Objetivo: Sob a coordenação da SEMPLAR, fixar e acompanhar metas,
definindo o rumo que a administrar tomará, na operacionalização de diretrizes
que promovam o desenvolvimento e melhorem a prestação do serviço
público.
Ações:
• Coordenar a formulação do Programa de Metas municipal, propondo e
implantando novos modelos e padrões de gerenciamento;
• Disseminar o uso de modernas ferramentas de planejamento e de
gestão;
• Pactuar o cumprimento de metas e prazos entre prefeito, vice-prefeito,
secretários, Legislativo e responsáveis pelos programas;
• Participar da elaboração, acompanhamento e avaliação do plano
plurianual de investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias e
orçamentos anuais
• Acompanhar a Gerência de Indicadores, pela sistematização e cálculo
de indicadores que auxiliem os processos de planejamento,
monitoramento e avaliação das políticas públicas municipais;
• Colaborar na elaboração de leis sobre regulação urbana;
• Fazer levantamento de necessidades das secretarias para o
cumprimento das políticas propostas;
• Revisar programas, metas e indicadores do PMF;
• Orientar ações estratégicas de todas as gerências da Prefeitura,
visando alinhar objetivos e metas ao projeto de governo;
• Elaborar relatórios semestrais sobre análises de resultados dos
programas e ações.

I-C- INFRAESTRUTURA INTERNA E MELHORES SERVIÇOS.
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1Programa: Infraestrutura para a Consolidação dos Distritos
Industriais
Objetivo: Criar e ampliar espaços adequados para a implantação de
empresas, indústrias e comércio, gerando novos postos de trabalho de forma
a atender às exigências ambientais tornando-se economicamente viável.
Ações:
• Parcelamento de áreas renascentes dos DI Luiz Andrade I e II e DI
Mirtô de Albergaria Pieroni;
• Criar DI com lotes de aproximadamente 500m² para atender a médias
e pequenas empresas e microempreendedores individuais.
• Criar espaço especializado para a implantação de empresas de
comércio e serviço visando o aquecimento da economia e geração de
empregos dessa natureza.
2- Programa: Caminhos para o Desenvolvimento
Objetivo: Dinamizar o escoamento da produção, facilitando o acesso aos
Distritos Industriais e Comerciais por meio de melhorias no sistema viário e
atraindo novos investimentos.
Ações:
• Construir acesso ao Distrito Industrial Mirtô Albergaria Pieroni.
• Dotar os Distritos Industriais de infraestrutura apropriada para
consolidação das empresas instaladas – pavimentação asfáltica, água,
luz e esgoto.
• Implantação sistema de transmissão de dados nos Distritos Industriais
e Comerciais.
3- Programa: Promoção dos Pontos Turísticos
Objetivo: Revitalização de espaços com potencial de exploração turística do
município.
Ações:
• Elaborar um projeto de revitalização do Parque Municipal Dr. Leopoldo
Corrêa com manutenção de áreas verdes.
• Apoiar a preservação da área verde do Morro do Cristo
• Elaborar projeto de revitalização do Horto Municipal.
• Revitalizar a Praça da Rodoviária
4- Programa: FURNAS É FORMIGA
Objetivo: Estimular e desenvolver projetos públicos e privados que
consolidem a vocação turística do Lago de Furnas e do Distrito de Ponte Vila.
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Ações:
• Priorizar o acesso público ao lago de Furnas, acompanhar o processo
de Regularização do Uso e Ocupação do Solo.
• Desenvolver Projeto de Educação ambiental e práticas saudáveis.
• Dotar a região do Lago de infraestrutura apropriada para consolidar a
segurança pública da região.
• Apoiar o funcionamento do Centro de Atendimento ao Turista no Lago
de Furnas.
5- Programa: Reorganização Interna da Secretaria Municipal de
Planejamento, Coordenação e Regulação Urbana (Semplar)
Objetivo: Melhorar as condições de trabalho e de atendimento ao público.
Ações:
• Capacitação permanente dos funcionários.
• Implementar o sistema de “Senha” para atendimento ao público.
• Reorganização interna da Secretaria (novo Layout).
• Organização e controle do arquivo de documentos.
6- Programa: Reforma Física da Semplar
Objetivo: Melhorar o espaço físico, proporcionando mais segurança aos
documentos e equipando a Secretaria com equipamentos necessários.
Ações:
• Reforma do telhado, forro e instalações elétricas.
• Aquisição
de
equipamentos
necessários
ao
trabalho
(computadores, topógrafos, trenas, veículos).
• Instalação de placa de identificação da Secretaria.
• Desenvolvimento de software para informatização dos dados da
Secretaria.
• Aquisição dos equipamentos de informática
7- Programa: Inventário e Controle dos Bens Patrimoniais
Objetivo: Fazer o levantamento geral dos bens imóveis pertencentes ao
município (terrenos, lotes) e manter seus registros atualizados.
Ações:
• Preparação e treinamento das equipes.
• Execução do levantamento por Bairro.
• Cadastramento dos imóveis.
• Elaboração de relatório final.
• Estabelecer rotinas de controle e atualização.
8- Programa: Reestruturação do Arquivo Municipal
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Objetivo: Ampliar e informatizar o Arquivo Municipal
Ações:
• Ampliar o espaço físico do Arquivo
• Digitalizar os documentos.
9- Programa: Rede Local Wireless (Finalização)
Objetivo: Mudar conexão a cabo com a Internet dos computadores, para a
rede sem fio Wireless, fornecendo as mesmas funcionalidades, de forma
flexível, de fácil configuração e com boa conectividade nos vários prédios
administrativos.
Ações:
• Levantamento das informações necessárias.
• Aquisição dos equipamentos.
• Instalação dos equipamentos.
• Concluir a implantação da rede.
• Treinamento do pessoal.
10- Programa: Cidade Virtual- Infovia Municipal (Conclusão)
Objetivo: Modernizar a gestão pública, oferecendo novos serviços e
facilidades para as pessoas, levando aos habitantes uma nova perspectiva de
cidadania, oferecendo sinal gratuito de Internet em pontos estratégicos
(telecentros) e residências.
Ações:
• Definir pontos estratégicos.
• Aquisição dos equipamentos.
• Concluir a Implantação.
• Instalação em pontos estratégicos.
• Instalação de telecentros.
11-

Programa: Intranet (Conclusão)

Objetivo: Instalar um processo de comunicação interna mais eficiente e eficaz,
tornando-o mais ágil e seguro, que permita o acompanhamento instantâneo
dos mesmos e possibilite intervenções rápidas sempre que necessário.
Ações:
• Implantação de publicações on-line.
• Envio de correspondência on-line.
• Treinamento do pessoal.
12-

Programa: Gestão Participativa - SAAE
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Objetivo: Definir as prioridades de ação do SAAE com a participação dos
colaboradores
Ações:
• Elaboração de Planejamento estratégico;
• Melhoria e implantação de controles internos;
• Implantação e divulgação de indicadores.
13-

Programa: Construção da Nova Adutora de Água Bruta

Objetivo: Aumentar a captação de água bruta ETA e melhorar a qualidade da
água
Ações:
• Elaboração e ou revisão de projeto;
• Captação de recursos ou utilização de recursos próprios;
• Licitação de empresa construtora;
• Reforma do sistema de filtros.
14-

Programa: Construção da Nova Adutora do bairro Nossa Senhora
de Lourdes e Adjacências

Objetivo: Melhorar o abastecimento de água nos diversos bairros da região.
Ações:
• Elaboração de projeto;
• Licitação de empresa construtora;
• Implantação do sistema de bombeamento.
15-

Programa: Reconstrução de Estação Elevatória e Reservatório da
Sonda

Objetivo: Melhorar o abastecimento de água nos bairros da região.
Ações:
• Elaboração de projeto;
• Licitação de construtora;
• Aquisição de equipamentos elétrico e hidráulico;
• Construção de reservatório.
16-

Programa: Modernização e Construção da ETA

Objetivo: Melhorar a vazão de água para tratamento.
Ações:
• Elaboração de projetos;
• Licitação de construtora;
• Troca de equipamentos com bombas “afogadas”;
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•
17-

Construção do reservatório.
Programa: Sistema de Abastecimento de Água em Comunidades
Rurais

Objetivo: Melhoria do abastecimento de água em comunidades rurais.
Ações:
• Melhorar o abastecimento de água das comunidades rurais;
• Troca de equipamentos e maquinário.

18-

Programa: Saneamento Rural

Objetivo: Promover
construções rurais.

e

acompanhar

programa

de

orientações

sobre

Ações:
• Incentivo à construção de fossas sépticas;
• Conscientização sobre os aspectos ecológico/ambiental.
19-

Programa: Restauração de Reservatórios

Objetivo: Conservação
fornecimento de água.

e

recuperação

de

reservatórios

e

melhoria

Ações:
• Levantamento dos reservatórios que apresentam necessidade de
conservação e recuperação;
• Licitação de empresa especializada;
• Execução dos serviços.
20-

Programa: 100% de Hidrometração

Objetivo: Justiça social na promoção da igualdade de direitos.
Ações:
• Licitação e contratação de construtora para colocação;
• Ligação de derivações.
21-

Programa: Qualidade da Água

Objetivo: Monitorar, fiscalizar e manter controle sobre a qualidade da água
oferecida ao cidadão.
Ações:
• Coleta e análise da água dos sistemas de abastecimento de água do
município;
14

•

Coleta e análise de água em outros sistemas quando em caso de risco
à saúde pública, coleta de água para balneários quando de interesse
comum.

22- Programa: Implantação do Projeto 11.565 (Barraginhas) em parceria
com a Fundação Banco do Brasil (Preservação do solo)
Objetivo: Sanar os problemas de erosão, assoreamento, degradação do solo
e áreas de recarga e, ao mesmo tempo, fortalecer o lençol freático
revitalizando as nascentes para implementar políticas de melhor uso de solo
e da água.
Ações:
• Receber oficialmente aprovação de execução do projeto até
Março/2013.
• Elaborar Projeto de Lei incluindo no orçamento a contrapartida de 15%
do programa até Abril/2013.
• Finalizar licitação até Maio/2013.
• Executar o projeto atendendo demanda já levantada de 220
barraginhas (entre manutenção e construção) até 04/11/2013 – prazo
final do cronograma elaborado pela Fundação.
23- Programa: Atender à demanda por curvas de nível nas propriedades
rurais cadastradas (preservação do solo)
Objetivo: Direcionar as águas de enxurradas e enchentes para preservar as
estradas rurais e a qualidade do solo.
Ações:
• Setorizar os pedidos.
• Iniciar a execução da demanda a partir de Junho/2013
24Programa: Construção, ampliação e reforma da rede física da
SEME
Objetivo: Expandir a rede escolar através de novas construções e garantir a
conservação, manutenção e reforma das unidades de ensino.
Ações:
• Cadastrar e incluir projetos no SIMEC (Sistema Integrado de
Monitoramento, Execução e Controle), pleiteando a construção de um
Centro de Educação Infantil no bairro Geraldo Veloso.
• Cadastrar e incluir projetos no SIMEC (Sistema Integrado de
Monitoramento, Execução e Controle), pleiteando a construção de uma
quadra escolar coberta com vestiário, na Escola Municipal Florêncio
Rodrigues Nunes.
• Cadastrar e incluir no SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento,
Execução e Controle), pleiteando a cobertura de uma quadra escolar,
na Escola Municipal Angelita Gomes Pereira.
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•

Contratar profissional especializado para elaboração de projetos de
reforma, ampliação e construção de prédios escolares conforme a
relação abaixo:
• Quadra poliesportiva na E.M.Papa Pio XII
• Construção de arquibancadas na E.M. Arlindo de Mello
• Atualização de Planilha para ampliação da E.M. Paulo Barbosa
• Construção de refeitório na E.M.Benedita G.Leite
• Ampliação do CEMEI para atendimento da E. Infantil

25-

Programa: Limpeza dos rios e córregos municipais

Objetivo: Manter estes cursos d'água limpos e desassoreados
Ações:
•
•
•
•

Realizar desassoreamento mecânico dos rios Formiga e Mata
Cavalo.
Realizar limpeza manual dos córregos municipais.
Requerer licença ambiental para intervenção mecânica em APP.
Canalização do rio Mata Cavalo.

26- Programa: Limpeza Urbana
Objetivo: Manter a cidade limpa, realizando capina, varrição e coleta de
resíduos.
Ações:
•
•

Criar nova rota de recolhimento de resíduos.
Aquisição de veículos para modernização da frota que atende a
SMGA

27- Programa: Aterro Sanitário
Objetivo: Adequar o Aterro Sanitário de acordo com as legislações
ambientais vigentes, para seu perfeito funcionamento.
Ações:
•
•
•
•
•
•
•
•

Construção do 2º módulo de tratamento de chorume.
Construção da 2ª e 3ª células de disposição de lixo.
Pavimentar as vias internas e de acesso ao aterro sanitário.
Construção da 3ª e 4ª células de disposição de animais mortos.
Manutenção do monitoramento ambiental periódico.
Construção de dispositivos para redução da velocidade do
escoamento das águas pluviais.
Executar o RCA (Relatório de Controle Ambiental).
Incentivar visitas educativas a estudantes e cidadãos
interessados em conhecer o funcionamento do empreendimento.

28- Programa: Sala Verde
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Objetivo: Promover educação ambiental.
Ações:
• Incentivar a visita de alunos das escolas estaduais, municipais e
particulares.
• Realizar oficinas, palestras e ações diversas relacionadas à questão
ambiental.
29- Programa: Parque Ecológico Jequitibá
Objetivo: Promover a educação ambiental e a preservação da área de
relevância ambiental.
•
•

Ações: Promover eventos relacionados à questão ambiental.
Fomentar o incentivo de reutilização de materiais em
construções sustentáveis.

30- Programa: Unidades de Conservação
Objetivo: Regularizar as UC’s criadas, por meio de delimitação e
elaboração de Plano de Manejo.
Ações:
• Elaborar o mapa das Unidades de Conservação, contendo a
delimitação das áreas.
• Elaborar o plano de manejo.
31- Programa: Aterro Controlado
Objetivo: Recuperar toda a área, cumprindo a DN 116 COPAM.
Ações:
•

Executar o PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada)

32- Programa: Coleta Seletiva
Objetivo: Manutenção do recolhimento do lixo seco e melhoria da
prestação do serviço.
Ações:
• Incentivar a separação do lixo seco para o aumento da quantidade
recolhida
• Divulgação e sensibilização para a coleta seletiva.
33- Programa: População Animal Urbana
Objetivo: Controlar a população animal dentro do perímetro urbano
Ações:
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•
•
•
•

Realizar recolhimento seletivo de cães e gatos soltos em vias públicas
Realizar apreensão de grandes animais soltos em vias públicas
Adquirir um veículo para recolhimento de grandes animais soltos em
vias públicas e adaptá-lo com vistas a manter o bem-estar animal
Implantar o Programa de Posse Responsável de Animais;

34- Programa: Identificação das Populações Animais
Objetivo: Manter um registro unificado de identificação das populações
animais do Município.
Ações:
• Criar, manter e atualizar um registro de identificação das populações
animais do Município;
• Adquirir computador com acesso à internet de alta velocidade para
instalação do programa eletrônico;
• adquirir microchips para identificação eletrônica;
• Conscientizar e fazer parceria com clínicas veterinárias para
alimentação do registro municipal.
35- Programa: Controle de Natalidade Animal
Objetivo: Estabelecer estratégias de controle da taxa de natalidade de
pequenos animais.
Ações:
• Realizar esterilização cirúrgica de cães e gato.
36-

Programa: Criação de Animais Urbanos

Objetivo: Manter controle sobre criação de animais dentro do perímetro
urbano.
Ações:
• Realizar fiscalização sobre maus tratos ou criação de grandes animais
dentro do perímetro urbano.
37- Programa: Comunicação Popular
Objetivo: Trabalhar a comunicação com os cidadãos, ampliando a
possibilidade de acesso à informação de qualidade, além de novas
alternativas de aprendizado acerca da própria cidade.
Ações:
• Promover programas institucionais de rádio e tv em veículos do
município, bem como em um serviço de sonorização instalado em
prédios municipais diversos;
• Promover eventos semanais de interação com profissionais da
imprensa, visando à criação de empatia com os mesmos;
18

•

Coordenar a produção padronizada de placas de referência em obras
inauguradas pela administração.

38- Programa: Comunicação Municipal
Objetivo: Integrar todos aqueles que trabalham de forma direta com a
administração de Formiga, unificando o discurso da organização e mantendo
todos informados das ações do Poder Executivo.
Ações:
• Reformulação do Jornal Informativo do servidor.
• Instituição de uma comunicação interna efetiva, por meio de
comunicados enviados via e-mail para todos os setores e,
separadamente, para cada um dos servidores;
• Promoção de um acompanhamento profissional do desenvolvimento
efetivo do município com arquivos mediante trabalhos realizados nos
diversos setores.
39- Programa: Reestruturação do Sistema Interno de Comunicação
Objetivo: Realizar constante análise de todo o sistema de comunicação da
Prefeitura de Formiga, sendo de caráter jornalístico, publicitário ou de
relações públicas, identificando falhas e promovendo alterações sempre que
necessário.
Ações:
• Reformulação do Site oficial, com uma interface funcional, procurando
abrir e manter canais de atendimento, comunicação e de serviços para
a comunidade, sempre atentos aos recursos tecnológicos que a
atualidade demanda, atento ainda para o cumprimento da legislação
pertinente, que determina o emprego da Transparência na Gestão e
nas Informações de Interesse Público.
• Projetar o município nas diversas cidades da região por meio da
exploração do potencial econômico, social e cultural de que dispõe.
• Promover conceitos como marketing público e político, ética e
responsabilidade social, de forma que se integrem dentro de uma
perspectiva de comunicação para a cidadania.
40- Programa: Manutenção das Vias Públicas
Objetivo: Propiciar a todos um translado seguro pelas vias urbanas e rurais do
município.
Ações:
• Asfaltamento das vias urbanas.
• Manutenção e drenagem de estradas rurais.
• Fazer drenagem pluvial.
• Manutenção e substituição mata-burros
• Manter e reformar pontes urbanas
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•

Construção de pontilhões de concreto em substituição aos de madeira
nas comunidades rurais.

41- Programa: Recomposição da frota de veículos da SMOT
Objetivo: Suprir o sucateamento da frota de máquinas da SMOT, que é uma
secretaria que viabiliza projetos de todas as secretarias e cuida da
manutenção do município.
Ações:
• Buscar financiamentos e convênios para a aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, caminhões pipa, escavadeira, rolo
compressor, motoniveladoras, caminhões báscula.
42- Programa: Trânsito Mais Seguro
Objetivo: Melhorar a organização sobre a circulação de veículos, garantindo a
segurança de todos.
Ações:
• Melhoria e manutenção da sinalização nas vias urbanas e rurais.
• Adequação de modificações no projeto de trânsito implantado.
43- Programa: Revitalização das entradas e saídas da cidade
Objetivo: Buscar alternativas para melhoria da vasão de veículos que entram
ou passam pela cidade, sendo o primeiro lugar de boas impressões aos
visitantes.
Ações:
• Elaborar e implantar projeto técnico.
44- Programa: Desvio da Linha Férrea
Objetivo: Tirar a linha férrea do centro da cidade, oferecendo mais segurança
e agilidade no trânsito.
Ações:
• Entrar em contato com FCA.
• Estabelecer parceria para viabilizar o projeto.
• Elaborar projeto de reutilização do espaço que será aberto.
45- Programa: Cidade Administrativa
Objetivo: Centralizar os órgãos da administração.
Ações:
• Pleitear junto ao governo do estado
• Estudo de viabilidade para construção: gastos x custos
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•

As outras ações serão organizadas a partir da conclusão final e
recomendações do estudo de viabilidade.

46- PROGRAMA: Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbana
Objetivo: Estabelecer as normas municipais sobre mobilidade e acessibilidade
urbana
Ações
• Elaboração de um plano municipal
• Adequação do Código de Obras
• Cumprimento das normas nacionais de mobilidade e acessibilidade

II- GARANTINDO OS DIREITOS SOCIAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áreas Envolvidas
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano
Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação e Regulação
Urbana
Secretaria Municipal de Cultura
Gabinete do Prefeito
Procuradoria
Controladoria Municipal

•
•
•
•
•
•

Objetivos
Promover a universalização do acesso da população às políticas
municipais de saúde, priorizando a promoção da saúde e um
atendimento humanizado.
Elevar os índices da educação, priorizando o ensino
fundamental e a educação infantil.
Viabilizar o acesso à moradia para as populações de baixa
renda.
Garantir o pleno desenvolvimento humano às família em
situação de vulnerabilidade social.
Apoiar e realizar atividades culturais, promovendo o resgate de
festas tradicionais e o incentivo a novas comemorações.
Promover o esporte como instrumento fundamental de inclusão
e saúde.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implantar instrumentos e sistemas de ampliação da segurança
pública.
Fortalecer as políticas de proteção social em relação à criança e
adolescente, aos jovens, à mulher, ao idoso e às pessoas com
deficiências.
Indicadores
Índices do IDEB
Número de escolas reformadas, ampliadas e ou construídas
Número de alunos matriculados na rede
Número alunos em escolas de tempo integral
Número
de
alunos
atendidos
nos
serviços
educacionais(CEMAP, transporte, merenda, creches, EJA,
língua estrangeira, bibliotecas)
Número de atendimentos nos serviços de saúde
Nº estabelecimentos fiscalizados pela Vigilância Sanitária
Evolução casos de dengue
Famílias cadastradas no Programa Bolsa Família
Cobertura BCG
Cobertura Tetravalente
Cobertura Pólio
Consultas Pré-natal
Taxa de mortalidade infantil
Cobertura serviços especializados de saúde (odontologia, RX,
ultrassonografia)
Número bens móveis e imóveis de valor cultural preservados
Número casas populares construídas
Número escrituras de imóveis doados
Número de beneficiários do programa Bolsa Família inscritos em
oficinas de incentivo ao trabalho e renda
Número de participantes nos eventos culturais, esportivos e
ecológicos.
Câmeras de segurança instaladas

II-A - Saúde
1-

Programa: Finalizar construção da UPA – Unidade de Pronto
Atendimento

Objetivo: Melhorar as condições de assistência à saúde de Formiga e
Microrregião, oferecendo dignidade e humanização para usuários e
funcionários.
Ações:
•

Construir passarela de ligação entre a UPA e a Santa Casa
de
Formiga;
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•
•
•
•

Adquirir mobiliários e equipamentos;
Capacitar funcionários;
Implantar o Protocolo de Manchester;
Implantar Protocolos clínicos de Atendimento de Urgência e
Emergência;
•
Sistematizar as ações, englobando higienização do ambiente
físico até
o atendimento ao paciente.
2-

Programa: Hospital Municipal

Objetivo: Melhorar e ampliar o atendimento à população.
Ações:
• Estudo de viabilidade
3-

Programa: Redivisão territorial dos PSF’s

Objetivo: Realizar adscrição das populações dos PSF’s de acordo com a
portaria 2488 de 2011.
Ações:
• Estabelecer as áreas de responsabilidades das equipes de saúde, para
que possam fazer o planejamento: Diagnóstico, identificação e
priorização dos problemas de saúde e programação, operacionalização
e monitoramento das ações de saúde;
• Melhorar o atendimento dos usuários;
• Melhorar o equilíbrio entre as demanda e as ofertas do serviço.
• Esclarecer a população do conteúdo da portaria 2488 de 2011;
• Divulgação através dos meios de comunicação;
• Aprovar a redivisão da população adscritas por PSF junto ao Conselho
Municipal de Saúde.
4-

Programa: Aumentar o número de consultas especializadas

Objetivo: Diminuir a demanda reprimida das diversas especialidades médicas,
atendendo a necessidade do usuário nas diversas áreas médicas.
Ações:
• Incentivar o cumprimento das determinações da administração, no
sentido de aumentar número de consultas;
• Melhorar a capacidade de diagnósticos.
5-

Programa: Implantação de Núcleos de Apoio à Saúde da
Família (NASF)

Objetivo: Ampliar as ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade,
apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de
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serviços, respeitando o processo de territorialização e
regionalização a partir da atenção básica, promovendo a articulação
com outros setores necessários à promoção de saúde local.
Ações:
• Estruturar atendimentos coletivos para a realização de atividade física,
terapias de grupo, palestras com grupos de hiperdia, gestantes,
programa de saúde mental, programa de controle do tabagismo,
hábitos de alimentação saudável, atenção à criança em risco
nutricional entre outros grupos e as visitas domiciliares pela equipe do
NASF;
• Estimular e acompanhar o desenvolvimento de trabalhos na Saúde do
Adulto/Idoso, Saúde da Mulher, Saúde da Criança/ Adolescente.
6-

Programa: Adesão ao Canal Minas Saúde

Objetivo: Desenvolver a Educação Permanente à Distância, como estratégia
de atualização de conhecimentos.
Ações:
• Difundir informações, visando o exercício do controle social no SUS;
• Favorecer a visibilidade do SUS junto à população;
• Difundir programas e videos
́
educativos no sentido de fomentar a
promocao
̧ ̃ à saude
́ e a prevencao
̧ ̃ das doencas
̧ pelos cidadaos;
̃
• Colocar à disposicao
̧ ̃ dos usuarios
́
e dos profissionais do SUS, por
meio de radio,
́
web e televisao,
̃ informacoes,
̧ ̃
noticias,
́
entrevistas e
videos
́
educativos.
• Implantar ações de promoção à saúde, com o objetivo de fortalecer o
Sistema Único de Saúde (SUS).
• Ampliar conhecimentos técnicos e profissionais, por meio do Canal
Minas Saúde de TV, Rádio, Web e Educação a Distância.
• Democratizar conhecimento e criar protocolos, possibilitando que a
mesma informação que chegue aos profissionais espalhados pelo
estado;
• Implantar questionário de entrevista avaliativa;
• Implantar salas de espera nos estabelecimentos de saúde.
7-

Programa: Reforma e ampliação das Unidades Básicas de
Saúde

Objetivo: Prover infraestrutura adequada às equipes de Atenção Básica,
oferecendo, de forma segura e confortável, melhor atendimento à
demanda da unidade, possibilitando melhorar a qualidade da saúde
pública local.
Ações:
• Melhorar as instalações físicas das Unidades de Saúde para um
atendimento adequado e de qualidade aos usuários.
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•
8-

Reformar as unidades depreciadas.
Programa: Implantar Centro de Atenção à Saúde da Mulher,
Criança e Adolescente

Objetivo: Melhorar a qualidade da assistência à saúde da Mulher,
da Criança e do Adolescente, com ênfase no tratamento do câncer
ginecológico e mamário, reprodução humana, planejamento familiar,
esterilidade, sexualidade, uroginecologia e violência sexual.
Ações:
• Ampliar os esforços feitos em prol das crianças e das gestantes,
assistência clínico-ginecológica;
• Melhor a qualidade da assistência ao parto hospitalar, através da
capacitação da equipe de saúde para o atendimento ao parto normal;
• Adotar medidas visando à melhoria da qualidade assistencial ao parto
e ao puerpério imediato compreendendo um conjunto de ações
harmônicas integradas que visam proporcionar assistência ao trabalho
de parto, puerpério imediato e assistência neonatal, inclusive o manejo
adequado das condições que possam acarretar danos à mãe ou ao
concepto;
• Apresenta os seguintes componentes:
• Anamnese e exame clinico-obstétrico cuidadoso, buscando obter
informações especificas sobre fatores que podem determinar
complicações no trabalho de parto ou puerpério;
• Acompanhamento e aplicação do partograma;
•Assistência ao recém-nascido, objetivando auxiliá-lo em sua
adaptação e na detecção de doenças para posterior tratamento;
• Estimulo ao aleitamento materno, promovendo a lactação,
sempre que possível, ainda na sala de parto.
• Assistência ao puerpério com supervisão continuada da equipe de
saúde.
• Ações educativas relacionadas ao aleitamento materno.
• Oportunidade de retorno aos serviços de saúde para controle do
puerpério imediato e tardio.
• Transmissão de informações e orientação sobre as alternativas futuras
de contracepção;
• Em relação aos aspectos específicos da puérpera, prestar assistência
imediata nos seguintes procedimentos observados:
• Atendimento periódico e sistemático nos primeiros cinco meses de
pós-parto, visando a corrigir estados mórbidos associados ou não ao
ciclo gravídico-puerperal;
• Estimulo à manutenção da lactação;
• Tratamento adequado das doenças mamárias detectadas.
• Implantação dos serviços básicos de atenção às mulheres com
alteração pré-neoplásicas e neoplásicas no Centro de Atenção à
Mulher.
9-

Programa: Estruturar a Atenção Primária à Saúde
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Objetivo: Oferecer nova proposta de trabalho e trazer abordagens que
propiciem o engajamento dos participantes no processo de
aquisição dos novos conhecimentos.
Ações:
•
•
•
10-

Implantar plano Diretor de Atenção à Saúde;
Realizar a estratificação de risco em cada PSF;
Adequar os serviços atendendo as exigências do Ministério
da Saúde.
Programa: Ampliar e melhorar a Assistência em Saúde Mental

Objetivo: - Atender com efetividade e eficácia os usuários com transtornos
mentais em toda área de abrangência, com ações interdisciplinares
e multiprofissionais nos vários níveis de Atenção à Saúde.
Ações:
•
•
•
11-

Ampliação de CAPS I para CAPS II;
Implantação de CAPS AD para município e toda a
Microrregião;
Implantação do Matriciamento em Saúde Mental.
Programa: Construção do CAPS

Objetivo: Oferecer condições dignas de atendimento aos clientes/pacientes de
saúde mental do município e microrregião e melhores condições de
trabalho aos funcionários.
Ações:
•
•
•
12-

Construção de sede do CAPS;
Adquirir mobiliário;
Adquirir equipamentos e instrumentos
atendimento.

de

trabalho

e

Programa: Pleitear junto à Secretaria de Estado da Saúde o
Centro Especializado em Reabilitação

Objetivo: Assistir os pacientes/clientes com deficiências físicas, mental,
auditiva, visual e ostomizados do município e microrregião.
Ações:
• Elaborar e encaminhar projeto;
• Solicitar junto à Superintendência Regional de Saúde em conjunto com
a Secretaria de Estado para aprovação do projeto.
13-

Programa: Pleitear construção da Farmácia Integrada

Objetivo: Otimizar a assistência farmacológica à população.
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Ações:
• Elaborar e encaminhar projeto;
• Solicitar junto à Superintendência Regional de Saúde em conjunto com
a Secretaria de Estado para aprovação do projeto.
14-

Programa: Pleitear construção de Unidades Básicas de Saúde

Objetivo: Oferecer condições dignas de atendimento aos clientes/ pacientes e
melhores condições de trabalho aos funcionários.
Ações:
• Elaborar e encaminhar projeto;
• Solicitar junto à Superintendência Regional de Saúde em conjunto com
a Secretaria de Estado para aprovação do projeto.
15-

Programa: Implantação do Laboratório de Prótese Dentária

Objetivo: - Melhorar a Saúde Bucal, garantindo todas as etapas da digestão
humana e o bem estar psicossocial.
Ações:
• Diagnosticar o índice de desdentados;
• Atuar na diminuição das complicações decorrentes da inadequada
mastigação.
• Confeccionar Próteses Dentárias que atendam a demanda
diagnosticada..
16-

Programa: Ampliar número de atendimentos odontológicos

Objetivo: Diminuir o índice de pessoas acometidas por doenças periodontais e
demais da patologia da cavidade oral.
Ações:
•
17-

Implantar o PMAQ na Saúde Bucal
Programa: Descentralizar o atendimento ao paciente com
Tuberculose e / ou Hanseníase

Objetivo: Atender 95% dos casos de acordo com as Linhas Guias da
Secretaria Estadual de Saúde
Ações:
• Acompanhamento pela equipe de Atenção Primária com adequado
monitoramento da adesão ao tratamento instituido;
• Organizar o trabalho, com base na programação do serviço, tomando
por referencia critérios de eficiência, eficácia e efetividade;
• Planejar as atividades de busca de casos, busca de faltosos, contatos
e abandonos.
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18-

Programa: Combate à Dengue

Objetivo: Reduzir os índices dos casos de dengue em relação aos últimos
anos.
Ações:
• Evitar possíveis surtos ou epidemias Sazonais da Dengue.
• Garantir ações de combate à proliferação do mosquito Aedes Aegypti
em todas as suas fases de reprodução;
• Realizar educação permanente da população.
19-

Programa: Transporte humanizado dos pacientes do TFD

Objetivo: Melhorar as condições de transporte dos pacientes do TFD
Ações:
•
•
•
•
20-

Adquirir um ônibus para transporte dos pacientes do TFD;
Inserir um agente humanizador para acompanhar e apoiar os
usuários;
Atender demanda reprimida;
Oferecer condições humanizadas.
Programa: Implantação do Centro de Apoio em Belo Horizonte

Objetivo: Acolher o cliente público-alvo de TFD garantido dignidade
Ações:
• Atendimento de equipe de apoio social para idosos, crianças, gestantes
e todas as pessoas debilitadas que estiverem em tratamento;
• Oferecer hospedagem, condições de higiene corporais e alimentação
necessárias ao indivíduo fora do domicílio.
21-

Programa: Fortalecimento da Saúde Municipal junto às esferas
Estaduais e Federais

Objetivo: Resgatar e ampliar a capacidade de planejamento e investimento do
município
Ações:
• Estabelecer um elo de parceria com as esferas de governo (União,
Estado) que viabilize a mobilização de recursos a serem investidos no
bem estar populacional.
• Buscar recursos para execução de projetos municipais.
22-

Programa: Atendimento à Saúde nas Comunidades Rurais

Objetivo: Garantir mais qualidade no atendimento às Comunidades Rurais
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Ações:
• Acompanhar diagnóstico comunitário, mapeamento das micro- áreas
de risco, planejamento familiar, pré-natal, resguardo, recém-nascido,
aleitamento materno, vacinação, cartão da criança, diarreia e infecção
respiratória, saúde do idoso, necessidades especiais físicas e mentais,
DST/AIDS, tuberculose, hanseníase, educação nutricional, vigilância
em saúde;
• Implantar Internato Rural Médico.
23-

Programa: Informatização do Departamento de Vigilância
Sanitária

Objetivo: Otimizar o processo de entrada de requerimentos de alvará sanitário
e o acompanhamento dos processos on-line.
Ações:
•
24-

Aquisição e implantação do sistema informatizado de alvará
sanitário.
Programa: Instrumentos de trabalho

Objetivo: Melhorar as condições de fiscalização realizadas em
estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde
Ações:
• Aquisição de equipamentos (máquina fotográfica, medidor
de radiação ionizante, monoxímetro, GPS, freezer, geladeira)
• Disponibilizar os equipamentos em quantidade suficiente
realização das inspeções.
25-

para

Programa: Programa de Atenção à Saúde do Trabalhador

Objetivo: Garantir assistência à saúde da população economicamente ativa
pela equipe multiprofissional da ESF- Estratégia Saúde da Familia
Ações:
• Organizar o trabalho, com base na programação do serviço, tomando
por referência critérios de eficiência, eficácia e efetividade.
26-

Programa: Atenção à Saúde do Idoso

Objetivo: Garantir assistência à saúde da população > ou = a 65 anos de
idade
Ações:
• Sistematizar e planejar a assistência aos idosos de acordo com o Linha
Guia Saúde do Idoso da Secretaria Estadual de Saúde;
• Atender cerca de 80% dos idosos da área de abrangência de cada
ESF.
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27-

Programa: Modernização Administrativa

Objetivo: Instrumentalizar, acompanhar e avaliar as ações que visem o
aprimoramento e a melhoria da qualidade na prestação dos
serviços de saúde pelo Setor Público.
Ações:
• Implantar sistema de comunicação eletrônica entre todos os setores;
• Apoiar o processo de mudança de uma cultura burocrática para uma
cultura gerencial;
• Fortalecer a delegação, o atendimento ao cidadão, a racionalidade no
modo de fazer, a definição clara de objetivos, a motivação dos
servidores e o controle de resultados;
• Elaborar de Projetos incluindo as etapas de planejamento, bem como,
capacitação das equipes para operacionalização das ações;
• Implantar Programa Humaniza SUS.
28-

Programa: Conscientização da população sobre normas de
Vigilância Sanitária

Objetivo: Melhorar as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos
inspecionados
Ações:
• Realizar atividades de educação e comunicação para a população e
para o setor regulado.
29-

Programa: Restaurante Popular

Objetivo: Garantir alimentação e nutrição no preparo de refeições saudáveis,
variadas e saborosas, vendidas a preços acessíveis.
Ações:
• Estruturar o Banco de Alimentos como fornecedor.
• Implantar unidade
• Estruturar equipe técnica
• Firmar parcerias com organizações comunitárias e entidades sociais
ligadas a programas de geração de trabalho e renda.

II- B- Educação
1- Programa: Transporte escolar
Objetivo: Garantir o acesso ao transporte escolar com eficiência e segurança
para os alunos
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Ações:
• Garantir o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural com
qualidade e segurança;
• Interagir junto à Secretaria Municipal de Obras para melhorar as
condições de conservação das estradas rurais;
• Adquirir ônibus escolar com uma área reservada (box) para cadeira de
rodas, por meio de adesão à ata de registro de preços do FNDE.
2- Programa: Alimentação escolar
Objetivo: Atender à totalidade dos alunos, o serviço de alimentação escolar
por meio da produção e fornecimento de refeição
Ações:
• Oferecer alimentação escolar com qualidade nutritiva a todos os alunos
da rede municipal de educação.
• Adquirir alimentos da agricultura familiar
3- Programa: Aquisição de material didático
Objetivo: Garantir a qualidade da educação de forma eficiente e eficaz
Ações:
• Adquirir material didático para a educação infantil (maternal, 1º e 2º
períodos);
• Elaboração de encarte pedagógico para alunos do 2º ao 6º ano;
• Adquirir dicionário de língua portuguesa e inglesa para o ensino
fundamental;
• Adquirir Kit de material escolar.
5- Programa: Elevação dos índices de aprendizagem
Objetivo: Garantir a melhoria na qualidade do ensino através de projetos,
recursos didáticos e pedagógicos adequados, buscando manter Formiga
como destaque em educação a nível nacional.
Ações:
• Acompanhar a elaboração do Plano de Intervenção Pedagógica (PIP)
de cada escola
• Padronizar e sistematizar os planos de curso do ensino fundamental de
acordo com as diretrizes curriculares
• Aprimorar o atendimento nas bibliotecas escolares
• Elaborar projeto de leitura e letramento para um trabalho em rede
6- Programa: Informatização aplicada à educação

31

Objetivo: Aprimorar e incorporar novas tecnologias na gestão administrativa e
escolar
Ações:
• Aprimorar nas escolas os laboratórios de informática, fazendo destes,
ferramenta de estudo-aprendizado-trabalho para o aluno e o professor;
• Informatizar o ponto dos servidores da Secretaria de Educação;
• Adquirir software para registro de diário escolar.
7- Programa: Educação Integral
Objetivo: Aprimorar e expandir o atendimento da jornada escolar dos alunos
da rede municipal.
Ações:
• Rever e aprimorar o atendimento nas escolas de tempo integral;
• Estender a carga horária nas escolas da zona rural e reavaliar o
procedimento;
• Ampliar a jornada escolar dos alunos da rede municipal de ensino,
aderindo aos programas Mais Educação e Mais Cultura.
8- Programa: Educação inclusiva
Objetivo: Oferecer serviço de apoio e complementar aos alunos com
Necessidades Educacionais Especializadas - NEE
Ações:
• Disponibilizar profissionais para AEE de acordo com as necessidades
avaliadas;
• Ampliar os atendimentos realizados no Centro Municipal de Apoio à
Aprendizagem – CEMAP;
• Estabelecer parceria com a Secretaria M. de Saúde priorizando o
atendimento aos alunos da rede municipal, visando o diagnostico
precoce de problemas de saúde que interferem no desempenho
escolar;
• Firmar convênios com Universidades e Faculdades Públicas e Privadas
para que os alunos cumpram estágio nas escolas municipais e no
CEMAP;
• Aprimorar o trabalho de visitas itinerantes, realizado pelo CEMAP, nas
escolas que tenham alunos com necessidades educacionais
especializadas.
9- Programa: Ensino de Língua Estrangeira
Objetivo: Expandir o ensino de línguas estrangeiras
Ações:
• Aprimorar o atendimento oferecido pela Escola Municipal de Línguas
Helena K. Costa;
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•
•

Fazer revisão no material pedagógico utilizado na Escola Municipal de
Línguas Helena K. Costa;
Ampliar o acervo de material didático digital existente na Escola
Municipal de Línguas Helena K. Costa.

10- Programa: Biblioteca Viva
Objetivo: Ampliar o acesso da população à cultura por meio de ações
educativas
Ações:
• Implementar mecanismos que visem ampliar o número de usuários das
bibliotecas;
• Aprimorar o projeto de incentivo à leitura (Super Leitores);
• Aprimorar o projeto “Árvore de Livros”.

II-C- DESENVOLVIMENTO HUMANO
1- Programa: Gestão do SUAS (Sistema Único de Assistência Social)
Objetivo: Garantir a eficiência, eficácia e efetividade de todos os serviços,
programas, projetos e benefícios implantados no município no que tange a
Política de Assistência Social.
Ações:
• Capacitar toda a equipe do grupo gestor, nas suas especificidades e
universo de atuação;
• Proporcionar estrutura física adequada a equipe de trabalho, como
salas, mobiliários, equipamentos, materiais de expediente, entre outros
• Implantar o setor de vigilância socioassistencial e designar o
profissional para essa função;
• Realizar o diagnóstico social do município;
• Oferecer suporte e apoiar a rede socioassistencial do município.

2- Programa: Serviço de Proteção Social Básica - CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social)
Objetivo: Prestar atendimento socioassistencial para famílias em situação de
vulnerabilidade e risco social, garantindo proteção social aos cidadãos,
conforme suas necessidades e a situação em que se encontram.
Ações:
• Implantar o CRAS III no bairro Souza e Silva;
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• Adquirir mobiliários, equipamentos e materiais de
necessários para funcionamento do CRAS III;
• Estruturar a base física para funcionamento do CRAS I;
• Reparar os equipamentos do Tele Centro do CRAS II;

expediente

3- Programa: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família –
PAIF
Objetivo: Fortalecer a função de proteção à família, a qual previne a ruptura
de vínculos familiares e comunitários
Ações:
• Promover ganhos sociais e acesso a benefícios, programas de
transferência de renda e serviços socioassistenciais;
• Apoiar as famílias que possuem indivíduos que necessitam de
cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de
vivências familiares;
• Assistir as famílias prioritárias do PAIF: famílias beneficiárias de
programas de transferência de renda, famílias em situação de
vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas e pessoas com
deficiência e/ou idosos que vivenciam de vulnerabilidade e risco social;
• Estruturar o serviço das equipes volantes para que realizem este
serviço nas zonas rurais e áreas descobertas pelos CRAS;
• Encaminhar e acompanhar as famílias referenciadas para realizarem o
cadastro no CAD ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS;
• Organizar a rede socioassistencial de apoio no território dos CRAS,
garantindo o desenvolvimento do trabalho social com as famílias,
rompendo com o atendimento segmentado e descontextualizado;
• Assegurar aos usuários encaminhamentos à política de capacitação
profissional, de emprego e renda e às demais políticas públicas, seguidos
de contínuos acompanhamentos;
• Realizar mobilização nos territórios referenciados pelos CRAS;
• Promover palestras com temáticas identificadas pelo CRAS;
4- Programa: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Objetivo: Prevenir a institucionalização e segregação de crianças,
adolescentes, jovens e idosos, ofertando acesso às informações sobre os
direitos e a participação cidadã para melhor qualidade de vida de cada
usuário.
Ações:
• Organizar o serviço em articulação com o PAIF;
• Organizar o SCFV exclusivamente com o público prioritário de acordo
com o que rege a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais:
crianças de 0 a 6 anos, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos,
adolescentes e jovens de 15 a 17 anos e idosos.
• Desenvolver o SCFV nas creches municipais instaladas
prioritariamente nos territórios dos CRAS, na APAE (Associação de
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Pais e Amigos dos Excepcionais de Formiga/MG), na ASADEF
(Associação de Auxílio ao Deficiente Físico), na Casa da Criança e do
Adolescente, na Casa Lar, no Asilo São Francisco de Assis, no Centro
de Convivência do Idoso – a fim de estruturar as atividades que já são
desenvolvidas – e com os jovens participantes do “Liberdade
Assistida”.
5- Programa: Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta
Complexidade - CREAS (Centro Especializado em Assistência Social)
Objetivo: Apoiar e orientar as famílias em situação de ameaça ou violação de
direitos, de forma a garantir atendimento imediato e providências necessárias
para a inclusão da família em serviços socioassistenciais para a restauração
de seus direitos e reparação de danos, além proteger integralmente as
famílias/indivíduos com vínculos familiares rompidos em diferentes tipos de
equipamentos.
Ações:
• Construir a nova sede do CREAS (Centro de Referência Especializado
em Assistência Social);
• Adquirir mobiliário e equipamentos necessários para funcionamento do
equipamento;
6- Programa: Serviço de Proteção e atendimento especializado a famílias
e indivíduos
Objetivo: Apoiar e acompanhar as famílias com um ou mais de seus membros
em situação de ameaça ou violação de direitos, dando-lhes atenções
direcionadas na prevenção e fortalecimento de vínculos comunitários,
familiares e sociais diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam.
Ações:
•
•

Capacitar as equipes de referência do CREAS;
Encaminhar e acompanhar todas as famílias atendidas para
realizar o
cadastro no CAD ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS;
•
Firmar parceria com a rede de garantia de direitos existentes no
município;
•
Criar ações de mobilização social a partir de temáticas
atendidas pelo
serviço;
•
Realizar trabalhos de sensibilização, informação e orientação
nas
zonas rurais;

7- Programa: Serviço de Proteção Social a adolescentes
cumprimento de medida socioeducativa – Liberdade Assistida

em
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Objetivo: Proporcionar ao adolescente que cometeu ato infracional o exercício
de sua cidadania de forma participante na sociedade, com práticas de
educação formal, lazer, cultura e esporte, através da inserção em atividades
já existentes no município, que contemple com a ruptura de uma trajetória de
transgressão.
Ações:
• Reordenar o LA com o que rege a legislação;
• Realizar reuniões periódicas com o Poder Judiciário a fim de estruturar
o serviço;
• Firmar parceria com as redes educacionais e socioassistenciais
públicas e privadas com o intuito de informá-las sobre o funcionamento
do LA e a importância da reinserção social do adolescente/jovem no
meio social.
8- Programa: Serviço Especializado em Abordagem Social
Objetivo: Assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que
identifique nos territórios a incidência de trabalho infantil, exploração sexual
de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras.
Ações:
• Identificar as famílias e indivíduos que utilizam espaços públicos como
forma de moradia e sobrevivência, com os devidos acompanhamentos,
intervenções e encaminhamentos por parte do técnico do CREAS;
• Realizar um trabalho que possibilite o retorno dos usuários à família ou
município de origem;
• Promover o acesso do indivíduo ou família à rede de serviços
socioassistenciais ou demais políticas públicas, na perspectiva da
garantia dos direitos.
9- Programa: Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e
adolescentes
Objetivo: Acolher indivíduos cujas famílias e/ou responsáveis encontram-se
impossibilitados de cumprirem suas funções de cuidado e proteção,
garantindo proteção integral, com privacidade, respeito aos costumes e a
diversidade de ciclo de vida, arranjos, raça e gênero.
Ações:
• Ampliar/reformar a Casa da Criança e do Adolescente;
• Realizar trabalho com as famílias biológicas dos acolhidos, visando a
reintegração familiar;
• Promover capacitação continuada para a equipe do serviço;
• Trabalhar de forma articulada com o Conselho Tutelar, Poder
Judiciário, Ministério Público e Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente;
• Acompanhamento semanal pelo técnico do CREAS.
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10- Programa: Serviço de Acolhimento Institucional para jovens, adultos
e idosos com deficiência mental
Objetivo: Acolher indivíduos que estejam com vínculos familiares rompidos ou
fragilizados, identificados pela equipe do CREAS e Ministério Público.
Ações:
• Implantar um espaço permanente de acordo com as normas de
acessibilidade;
• Promover capacitação continuada à equipe do serviço;
• Firmar parceria com a rede pública e privada a fim de promover o bem
estar social dos acolhidos;
• Oferecer atividades de convivência social, cultural, esportiva e de lazer
aos assistidos;
• Acompanhamento semanal pelo técnico do CREAS.
11- Programa: Benefícios eventuais
Objetivo: Garantir benefícios de caráter suplementar e provisório aos
cidadãos e às famílias em virtude de morte, nascimento, calamidade pública e
situações de vulnerabilidade temporária.
Ações:
• Conceder o benefício cesta básica conforme Resolução do CMAS
(Conselho Municipal de Assistência Social)117/2012
• Atender a Resolução CMAS 178/2013 com a doação do kit natalidade;
• Conceder o benefício aluguel social conforme Lei Municipal n°
4630/2012.
12- Programa: Funerária Municipal
Objetivo: Referenciar os serviços funerários com excelência no atendimento
às famílias e cidadãos formiguenses.
Ações:
• Atender famílias e indivíduos do município conforme Decreto
1816/1997;
• Continuar com o cadastramento dos cemitérios municipais (zona rural e
urbana);
• Reformar e ampliar o Cemitério de Albertos;
• Reformar o Cemitério do Retiro;
• Implantar o sistema de segurança no Cemitério do Santíssimo e
Rosário;
• Construir a Capela dos Bexiguentos;
• Revitalizar o Túmulo do escravo Adão.
13- Programa: CEUS (Centro de Artes e Esportes Unificados)
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Objetivo: Integrar em um mesmo espaço físico programas e ações culturais,
esportivas e de lazer, além de formação e qualificação para o mercado de
trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e
inclusão digital.
Ações:
• Acompanhar e fiscalizar o término da construção do CEUS no bairro
Novo Horizonte
• Sensibilizar a comunidade para o “empoderamento” na gestão
compartilhada do CEUS;
• Promover oficinas de mobilização para a comunidade;
• Adquirir equipamentos, mobiliários e materiais de expediente no que
tange as necessidades dos trabalhos a serem desenvolvidos no âmbito
da Política de Assistência Social.
14- Programa: Bolsa Família
Objetivo: Aliviar imediatamente a pobreza e contribuir para sua redução entre
as gerações, além de assegurar para que as crianças que vivem nesta
situação possam ter uma vida diferente no futuro, seguindo as
condicionalidades da educação e saúde que o programa incide.
Ações:
• Estruturar a equipe técnica do programa para melhor atender os
beneficiários na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Humano e nos CRAS;
• Publicizar a relação de beneficiários do programa em locais públicos
para que a sociedade civil participe do controle social, além de atender
os princípios da publicidade e da transparência;
• Garantir a autonomia das famílias beneficiárias com a oferta de cursos
profissionalizantes;
• Intensificar as visitas domiciliares a fim de verificar in loco as
informações prestadas pelos beneficiários no ato do recadastramento;
• Promover reuniões periódicas com as escolas estaduais e municipais a
fim de esclarecer a funcionalidade e importância da condicionalidade
(educação) do programa para com as famílias beneficiárias;
• Promover reuniões periódicas com os PSF’s urbanos e rurais a fim de
esclarecer a funcionalidade e importância da condicionalidade (saúde)
do programa para com as famílias beneficiárias
15- Programa: Atendimento ao Migrante
Objetivo: Prestar apoio aos que passam pelo município e que se encontram
em risco pessoal.
Ações:
• Ofertar kit migrante;
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• Dar continuidade a disponibilização do bilhete de viagem para que o
mesmo possa chegar ao seu destino final;
• Possibilitar através da escuta pelo profissional do CREAS a
identificação de demandas e posteriores encaminhamentos;
16- Programa: Banco de Alimentos
Objetivo: Contribuir para a segurança alimentar da população, além de
coletar, selecionar, recondicionar e distribuir alimentos em condições plenas
de consumo, mas que por algum motivo deixaram de ser comercializados.
Ações:
• Combater o desperdício de alimentos;
• Aumentar a quantidade de alimentos arrecadados junto aos sacolões e
produtores rurais;
• Acompanhamento nutricional para com as entidades beneficiadas pelo
Banco de Alimentos;
• Atualizar os cadastros das entidades beneficiadas;
• Ampliar e modernizar o Banco de Alimentos.
17- Programa: Centro de Convivência do Idoso
Objetivo: Manter espaço de convivência para pessoas igual ou acima de 50
anos, promovendo a autoestima, o cuidado com o corpo e a prática de
atividades sociais.
Ações:
• Capacitar os trabalhadores do Centro nos cuidados com a pessoa
idosa;
• Garantir um espaço de qualidade, segurança e acessibilidade;
• Oferecer transporte adequado aos idosos;
• Promover oficinas lúdicas, sociais, artesanais, entre outras;
• Promover palestras com temáticas sobre envelhecimento saudável e
prevenção de acidentes, entre outros;
• Parceria com a Secretaria de Saúde e UNIFOR/MG para
desenvolvimento de ações preventivas, informativas e de promoções
de saúde;
18- Programa: Política de atuação junto aos Conselhos Municipais
ligados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano
Objetivo: Contribuir para a eficácia dos Conselhos Municipais no
fortalecimento da participação democrática da população na implementação
de políticas públicas setoriais e de controle social.
Ações:
• Ofertar condições para capacitação dos conselheiros municipais;
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•

Implantar a Casa dos Conselhos com espaço adequado para
reuniões
e funcionamento das Secretarias Executivas dos Conselhos;
• Adquirir equipamentos e materiais de expediente necessários para
funcionamento da Casa dos Conselhos.

II-D- HABITAÇÃO
1- Programa: Habitação de Interesse Social
Objetivo: Viabilizar acesso à moradia adequada aos segmentos populacionais
de baixa renda em localidades urbanas e rurais.
Ações:
• Concretizar o (PLHIS) Plano Local de Habitação de Interesse Social;
• Dar continuidade ao Programa Minha Casa Minha Vida visando
diminuir o déficit habitacional, seguindo os critérios de âmbito nacional
e municipal;
• Apoiar iniciativas para o desenvolvimento de Programas Habitacionais
de Interesse Social em áreas rurais;
• Desenvolver oficinas de geração de renda aos beneficiários do “Minha
Casa Minha Vida.”
2- Programa: Plano Municipal de Habitação
Objetivo: Ampliar política pública que viabilize o acesso à moradia para
população de baixa renda.
Ações:
• Elaboração do Plano Municipal de Habitação.
• Fomentar a construção de casas populares para famílias de baixa
renda.
• Promover a entrega de escrituras definitivas de imóveis doados pela
Administração.
• Adesão aos programas federais e estaduais de acesso à moradia
popular.

II-E- Cultura
1Programa: Restruturação das Escolas Municipais de Arte – Artes
Cênicas, Artes Visuais, Dança, Música.
Objetivo: Reconhecer as Escolas Municipais de Arte como espaços de
expressão e de fruição, proporcionando ao aluno, o acesso às aulas de arte
para que possam aprender a expressar, uma vez que Arte é ensinada,
aprendida e avaliada.
Ações:
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Fazer um levantamento da situação das escolas, verificando, o
funcionamento de cada uma em relação aos cursos existentes, quadro
de funcionários, horários de trabalho e de atendimento ao publico,
número de alunos, de professores, lista de espera, situação dos
equipamentos e instrumentos, situação dos prédios, levando das
falhas, lacunas e acertos, para que sejam feitos ajustes.
Atender e providenciar as solicitações de reparos nos prédios.
Providenciar compra de equipamentos, instrumentos e matérias
necessários para o bom funcionamento das escolas.
Elaborar um projeto pedagógico com plano de curso, para as escolas
de arte;
Orientar a elaboração dos projetos pedagógicos, planos de curso e
planos de aula.
Acompanhar e monitorar horários de trabalho, promovendo uma
interação entre secretaria e direção das mesmas.
Analisar e avaliar, junto com os instrutores, os resultados dos alunos,
através da avaliação integral.
Promover apresentações periódicas dos alunos das escolas de dança,
teatro e musica, no Teatro de Bolso, para trabalharem a performance e
o domínio de palco e de público.
Envolver alunos e professores com o congado e demais manifestações
artísticas da cidade, como temas para trabalharem nas práticas
pedagógicas de ensino aprendizagem.
Criar projetos e prêmios que incentivem a participação dos alunos.
Viabilizar um espaço para a Escola Municipal de Dança
Estabelecer critérios para empréstimos de equipamentos – som,
instrumentos musicais e outros registrados no patrimônio do Município
e sob reponsabilidade da direção de cada escola.
Zelar pela manutenção do espaço físico das escolas.

2- Programa: Museu Municipal Francisco Fonseca – O Passado Que
Presenteia O Futuro.
Objetivo: Disseminar a importância dos museus como espaços de excelência
na troca de uma história passada para uma referência para a construção do
presente, promovendo ações educativas que valorizam a história dos
personagens que contribuíram para a construção e desenvolvimento da
cidade, conhecendo as tradições e costumes de uma época, percebendo os
avanços tecnológicos existentes, entre outros, e incrementando o museu para
atender ao turismo, visando principalmente ao Lago de Furnas.
Ações:
• Fazer um levantamento sobre o funcionamento do museu em todos os
setores.
• Criar um Projeto para o museu.
• Zelar pela estrutura orgânica e operacional, pela reserva técnica, pelo
patrimônio, pelas movimentações e horários de funcionamento e de
atendimento ao público.
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Fazer um controle sobre os horários de entrada e saída dos
funcionários, tempo de permanência e respeito à carga horária
estabelecida por lei.
Fomentar as ações do museu, criando projetos de alcance cultural
adaptável à contemporaneidade, tais como fotografias, aquisição de
objetos e fotos de valor histórico, dentre outros.
Criar agenda de visitação das escolas como visitas monitoradas e
orientadas.
Criar e fazer executar projetos de música, saraus e outros no recinto do
museu.
Contratar uma consultoria de museu para analisar e auxiliar na
manutenção do museu.
Ampliar e informatizar o Museu.

3- Programa: Patrimônio Histórico
Objetivo: Identificar, valorizar, incentivar e proteger o patrimônio cultural,
histórico e artístico de nossa Cidade e fomentar a educação patrimonial como
um meio de conscientizar a população sobre a importância da preservação e
conservação dos imóveis que tem uma representatividade para a história da
cidade.
Ações:
• Acompanhar as ações do Conselho do Patrimônio Cultural do
Município.
• Controlar, adequar e direcionar o uso do ICMS Cultural para as
politicas de patrimônio.
• Completar o Inventario Cultural.
• Dar manutenção nas Escolas de Musica e de Arte.
• Dar manutenção no Museu Francisco Fonseca.
• Terminar a restauração da Casa do Engenheiro.
• Contratar consultoria para trabalhar a política de proteção patrimonial
do Município.
• Discutir a Lei de Tombamento dos imóveis particulares e criar uma
nova politica patrimonial para os bens particulares.
• Verificar a possibilidade de repasse de verba para o término da reforma
da Igreja Matriz São Vicente Férrer.
4- Programa: Projetos Artísticos: Um Presente Para Produção Cultural
Objetivo: Proporcionar e promover a expressão artística e cultural da cidade,
incentivando a produção cultural em suas mais variadas formas de
manifestações populares, dando apoio logístico aos projetos de terceiros,
planejando, organizando e executando os projetos com o apoio das escolas
de arte e museu.
Ações:
• Criar a Lei de Incentivo a Cultura.
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Promover um Circuito de Palestras sobre Arte e Cultura.
Música na praça – apresentação de grupos musicais nas diversas
praças da cidade.
Sua Praça sua Arte – em conjunto com as lideranças e escolas de
bairros, promover eventos temporários nas praças dos bairros. Musica,
dança teatro, exposição.
Promover a expressão artística e cultural:
•
Festival da Canção de Formiga
•
Festival de Dança da Escola de Dança.
•
Semana do Músico.
•
Semana do Museu.
•
Gincanas sobre os personagens ilustres que nomeiam as ruas
do centro da cidade.
•
Música no Museu.
•
Exposição da Escola de Arte – Núcleo Artes Visuais.
•
Festival de Teatro.
•
Cinema na Praça
•
Flash Mob.
•
Festival de Verão na Semana do Músico.
•
Exposição Coletiva com todos os artistas plásticos de Formiga.
•
Exposições Individuais com artistas plásticos de Formiga
•
Exposição Coletiva com artistas plásticos convidados de renome
nacional.

5- Programa: Cultura Popular: a Manifestação do Nosso Povo Através do
Congado e Carnaval.
Objetivo: Preservar as tradições e costumes que são transmitidos de geração
para geração, de forma oral, na confecção do Artesanato e na dança do
Congado e no Carnaval, proporcionando e promovendo a expressão artística
e popular dos cidadãos, e incentivando a produção cultural em suas mais
variadas formas de manifestações populares.
Ações para o Congado
• Apoiar as festas do reinado e tantas outras, através da logística de
transporte e som, palco e iluminação.
• Promover oficinas de criação de instrumentos de madeira e couro.
• Fazer um documento sobre a origem e as historias de todas as
irmandades da cidade. Este estudo ou esta pesquisa pode ser um
trabalho solicitado ao UNIFOR-MG, para dar credibilidade às
informações coletadas.
• Sugerir aos presidentes das Irmandades que participem elaboração de
projetos para a captação de recursos que podem custear os eventos
por eles realizados.
• Verificar os contratos dos convênios e atualizar informações.
Ações para o Carnaval
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Planejar, organizar, coordenar e supervisionar as festas de Carnaval,
na Cidade e seus vários Distritos.
Estimular as escolas de Samba a criar um carnaval de qualidade, com
enredos, fantasias e alegorias contextualizados.
Apoiar a construção dos barracões das escolas.
Orientar na captação de recursos para a realização do Carnaval.

6- Programa: “De um Belo Horizonte para o Centro Oeste das
Montanhas”.
Objetivo: Fomentar a vida cultural da cidade trazendo referencias artísticas de
qualidade para a apreciação dos nossos artistas e do povo em geral e para
que possam ter experiências e vivencias estéticas.
Ações:
• Fazer contato com a Filarmônica e ou Sinfônica do Estado de Minas e
Grupos de Câmara de Itaúna para apresentações em Formiga
• Inserir Formiga nas apresentações itinerantes dos Grupos Galpão,
Ponto de Partida e Corpo.
• Preparar exposição de artistas conceituados da Cidade, região, Estado
e artistas formiguenses que residem fora do município.
• Viabilizar a participação em projetos culturais.
• Trazer o Projeto Pintando ao Vivo.
7- Programa: Eventos e Manifestações Culturais
Objetivo: Dar apoio logístico aos eventos e manifestações do calendário
cultural da cidade.
Ações:
• Atualizar o calendário de eventos
• Organizar e ou apoiar os seguintes eventos:
•
Carnaval
•
Semana da Mulher
•
Encontro de Motociclistas
•
Festa do Cruzeiro de Albertos
•
Congado de São Judas Tadeu
•
Festa do Trabalhador
•
Dia das Mães
•
Semana do Museu
•
Mutirão do Carro de Boi
•
Comemorações do Aniversário da Cidade.
•
Festival da Canção de Formiga – FESTIFOR
•
Exposição de Orquídeas
•
Festival da Linguiça
•
Formiga Sônica
•
Festa de São João das Formigas
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Congado Nossa Senhora de Lourdes
Festival Nacional da Canção - FENAC
Congado Nossa Senhora do Rosário
Comemorações do dia 7 de Setembro
Congado Nossa Senhora Aparecida
Semana do Músico
Festival de Verão.

8- Programa: Cultura: Um Produto para o Turismo.
Objetivo: Fomentar o turismo da cidade e região do Lago de Furnas,
oferecendo ações culturais para atrair o turista.
Ações:
• Promover eventos culturais na cidade nos feriados prolongados e
divulgar estes eventos na região de Furnastur.
• Promover exposições de Arte e Artesanato nos Clubes de Furnas.
• Divulgar através de folders o nosso Patrimônio Histórico Artístico
Cultural na região do Lago de Furnas.
• Promover ações no Museu Histórico com objetivo de atrair turistas para
cidade.
9- Programa: Teatro Municipal de Formiga
Objetivo: Criar um espaço que abrigue todas as apresentações das
manifestações e expressões artísticas do município, da região, e do Estado,
uma vez que não existe nenhum lugar apropriado para receber os
espetáculos, shows, concertos, peças e exposições de artes visuais.
Ações:
• Elaborar projeto arquitetônico para a construção do Teatro
• Captar de recursos financeiros para a execução do Teatro
10- Programa: Centro Cultural “Casa Do Engenheiro”
Objetivo: Reestruturar o espaço da Casa do Engenheiro para iniciar o projeto
do Centro Cultural Casa do Engenheiro e a Secretaria Municipal de Cultura,
objetivando a centralizando da gestão das ações culturais, para mostras e
apresentações artísticas.
Ações:
• Concluir a obra.
11- Programa: Proteção dos Bens Móveis e Imóveis de Valor Cultural
Objetivo: Promover a preservação do Patrimônio Cultural e artístico da
cidade, através de politica de preservação, conservação e restauração dos
bens móveis e imóveis de valor artístico, histórico e cultural.
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Ações:
• Apoiar a manutenção dos bens móveis e imóveis de valor cultural
• Criar prêmio de incentivo a preservação do Patrimônio.

II-F- ESPORTE
1- Programa: Esporte, recreação e lazer
Objetivo: Promover a prática de atividades esportivas recreativas e de lazer.
Ações:
• Promover a copa Formiga de Basquete
• Propiciar a participação de atletas nos Jogos Escolares de Minas
Gerais (JEMG).
• Promover o campeonato Ruralzão
• Promover torneio de xadrez entre as escolas municipais.
• Promover os jogos da rede municipal de Ensino do 1º ao 9º ano
• Promover o torneio de esporte radical
• Promover ruas de lazer
• Promover a Corrida Rústica
• Promover a copa de Futsal de Bairros
• Promover a copa de Voleibol de Bairros
• Promover os jogos escolares Rubens Paiva (JERP)
• Promover a copa Handebol de Bairros
• Promover o Campeonato Municipal de Artes Marciais
• Promover passeio ciclístico
• Promover a Copa Talentos Mirim de futebol de campo
• Propiciar a participação de atletas nos Jogos da Juventude e Amizade
(JOJU)
• Propiciar a participação de atletas mirins nos Jogos da Juventude e
Amizade (JOJUninho)
• Promover a Copa Máster de Futebol (veterano)
• Promover o Desafio de Xadrez Escolar
• Apoiar futebol amador e profissional do município.
2-

Programa: Atleta do Amanhã

Objetivo: Difundir o esporte e lazer como fator de desenvolvimento humano e
cidadania.
Ações:
• Implantar oficinas de esportes
• Incentivar a prática do xadrez nas escolas municipais no contra turno
• Incentivar o uso correto das academias ao ar livre
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•

Adquirir novas academias ao ar livre

II-G- SEGURANÇA PÚBLICA
1- Programa: Olho Vivo
Objetivo: Implantar câmeras de monitoramento em áreas comerciais da
cidade, em parceria com a Polícia Militar, ACIF e CDL.
Ações:
• Entrar em contato com as instituições parceiras para delinear o projeto.
• Elaborar convênio de parceria.
• Elaborar projeto técnico.
• Aquisição e instalação dos equipamentos.
2-

Programa: Iluminação Urbana e Rural

Objetivo: Melhorar a qualidade da iluminação pública urbana e rural, como
instrumento de fortalecimento da segurança pública.
Ações
• Incluir projetos de iluminação pública no programa PROCEL RELUZ –
programa de eficiência energética com o uso de LEDS.
3- Programa: Parceiros pela Segurança ao Cidadão
Objetivo: Elaborar e apoiar ações e projetos de atenção à segurança pública
municipal.formiguense.
Ações:
• Elaborar projetos de educação;
• Manter convênios com a PMMG, Polícia Civil de MG, Polícia
Rodoviária, COMSEP, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra.
• Apoiar conselhos comunitários da criança, do adolescente e outros
para elaborar um projeto municipal sobre segurança pública.
• Incentivar execução do PROERD.
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IIIDESENVOLVENDO PESSOAS E VALORIZANDO O SERVIDOR
PÚBLICO
•

Áreas Envolvidas
• Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
• Secretaria Municipal de Saúde
• Secretaria Municipal de Educação
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
• Secretaria Municipal de Gestão Ambiental
• Secretaria Municipal de Obras e Trânsito
• Previfor

•

Objetivos
• Contribuir para a melhoria da satisfação, da motivação e da
qualidade de vida dos servidores municipais.
• Aprimorar as relações de trabalho e a prestação de serviços
entre o funcionalismo público municipal e a sociedade
formiguense.
• Qualificar o corpo de servidores atendendo as necessidades do
serviço, objetivando a melhoria da prestação de serviços, e a
busca de melhores resultados.
• Aproximar a prefeitura do cidadão, modernizando a gestão,
aumentando a qualidade dos espaços e serviços públicos e
reduzindo o tempo de espera no atendimento.

A. Indicadores
• Número de cursos de capacitação
• Número de servidores capacitados
• Grau de satisfação do usuário dos serviços públicos
1- Programa: Capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde
Objetivo: Melhorar a qualidade das visitas domiciliares
Ações:
• Criar protocolo de visita domiciliar do ACS.
• Garantir o elo de integração entre a equipe de saúde e a população
adscrita;
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• Estabelecer contato permanente com as famílias desenvolvendo
ações educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção de
doenças.
2- Programa: Capacitação profissional dos fiscais sanitários
Objetivo: Aperfeiçoar o conhecimento dos fiscais sanitários para
avaliação dos riscos sanitários à saúde da população.
Ações:
• Capacitar os profissionais de Vigilância Sanitária para inspecionar os
estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde.
3- Programa:
Modernização
da
Secretaria
Administração e Gestão de Pessoas

Municipal

de

Objetivo: Modernizar a Secretaria renovando os equipamentos, adquirindo
novos mobiliários e eletrônicos diversos, para atender as demandas e
garantir a agilidade nos trabalhos desempenhados pela Secretaria, além
de garantir melhores condições de trabalho para os servidores.
Ações:
• Avaliar as condições e necessidades de atualização/substituição de
equipamentos e ou instrumentos de trabalho
• Aquisição e instalação de equipamentos.
4- Programa: Segurança do Trabalho
Objetivo: Estabelecer medidas de proteção à integridade e à
capacidade de trabalho do servidor.
Ações:
• Estruturar treinamentos sobre Segurança no Trabalho.
• Fiscalizar o uso de EPI’s e os locais de trabalho.
• Fazer a revisão anual do Programa de Prevenção dos Riscos
Ambientais – PPRA e Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional – PCMSO.
• Inspecionar Extintores de Incêndio e Veículos.
5- Programa: Capacitação e Treinamento do Servidor
Objetivo: Treinar e capacitar os servidores proporcionando o crescimento
pessoal e profissional, possibilitando uma melhor qualidade no
atendimento ao cidadão.
Ações:
• Diagnosticar demanda de treinamentos;
• Elaborar agenda de treinamentos.
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6- Programa: Servidores Destaque do Ano
Objetivo: Reconhecer e premiar servidores que mais se evidenciaram nas
Secretarias Municipais, no exercício de suas atribuições.
Ações:
• Instituir Portaria estabelecendo o processo e critérios de seleção.
• Efetuar a eleição nas várias Secretarias, onde será eleito um
candidato de cada.
• Entregar as Premiações no “Dia do Trabalhador”.
7- Programa: Saúde do Servidor
Objetivo: Realizar estudos de viabilidade de implantação de um Plano de
Saúde para os servidores municipais, com participação da Prefeitura no
custeio parcial do Plano, observando critérios a serem dispostos em Lei
municipal.
Ações:
• Estudo da disponibilidade orçamentário/financeira.
• Confecção de Projeto Base.
• Realização de Processo Licitatório para contratação de empresa
responsável.
• Implantação do Programa.
8- Programa: Revisão no Benefício de Auxílio Alimentação dos
Servidores
Objetivo: Realizar o estudo de viabilidade para concessão de reajuste no
valor do Benefício de Auxílio Alimentação dos Servidores bem como
extensão aos servidores afastados.
Ações:
• Estudo da disponibilidade orçamentário/financeira para
concessão do reajuste e extensão aos servidores afastados.
• Confecção de Lei Municipal.
• Implantação do Programa.

a

9- Programa: Regime Próprio de Previdência Privada
Objetivo: Administrar com eficiência a Previfor.
Ações:
• Atingir meta atuarial (INPC + 6% ano)
10- Programa: Valorização profissional dos servidores da SEME
Objetivo: Promover a formação continuada dos profissionais da rede
municipal de educação.
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Ações:
• Capacitar todos os secretários das escolas municipais que atendem
alunos de 1º ao 9º no do Ensino Fundamental de acordo com a
legislação em vigor referente à Escrituração Escolar;
• Propiciar a participação dos servidores administrativos em cursos;
• Promover seminários para os profissionais do magistério e assistentes
de educação infantil;
• Capacitar os profissionais em relação o uso das apostilas que serão
adquiridas para a educação infantil;
• Capacitar dos profissionais que irão utilizar o diário eletrônico;
• Capacitar de acordo com as necessidades, profissionais de apoio para
o AEE nas escolas municipais;
• Oferecer cursos de formação continuada para os profissionais do
magistério e assistentes de educação infantil, de forma sistemática e
regular ao longo do período letivo;
• Capacitar as serventes escolares;
• Rever e reavaliar a premiação das práticas pedagógicas de sucesso.
11- Programa: Portal do Servidor
Objetivo: Aprimorar os serviços disponibilização on-line para o servidor
Ações:
• Disponibilizar Contracheques on-line.
• Disponibilizar Cédula C on-line (declaração de rendimentos para IR).
12- Programa: Manual de Redação
Objetivo: Estabelecer padrões da comunicação oficial e interna, com base nas
novas regras de ortografia da Língua Portuguesa, unificando a linguagem
administrativa.
Ações:
• Organizar as ações da instituição visando unificar a linguagem
administrativa e, consequentemente, as ações de cada secretaria.
• Organização e impressão do manual.
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PLANILHA DE METAS
Eixo I - COMPROMISSO COM O DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E AMBIENTAL SUSTENTÁVEIS
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12
13

PROGRAMA
Programa Nacional de Promoção do Acesso
ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS/TRABALHO

Objetivo
Capacitar e inserir usuários
das políticas públicas no
mercado de trabalho.
PROGERAIS
Instalar novas empresas.
Mãos à Obra
Capacitar pessoas para o
mercado de trabalho.
Parcerias
Capacitar pequenos, médios
empresários e
microempreendedores
individuais
Reimplantação do Programa PAA/CDLAF (Compra Direta Inserir produtores no
Local da Agricultura Familiar)
programa
Eventos Programados
Apoiar a realização do
Festival da Linguiça, do
Festival do Peixe e eventos
de práticas de Esportes
Náuticos.
Cultura Popular, a Manifestação do Nosso Povo Através Promover cursos de
do Artesanato.
atividades artesanais
Estruturar o SIM – Serviço de Inspeção Municipal
Certificar produtos
Assistência Técnica permanente
Orientar produtores rurais
para produção e
comercialização
Modernização da Fazenda Pública Municipal
Adequar custos e
investimentos
Controle Interno
Fiscalizar correta execução
orçamentária e financeira do
município.
Planejar o Desenvolvimento Sustentável
Adotar o planejamento como
ferramenta de gestão.
Infraestrutura para a Consolidação dos Distritos
Estruturar distritos industriais
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Industriais
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

existentes e incentivar
novos.
Caminhos para o Desenvolvimento
Dotar DI de infraestrutura
Promoção dos Pontos Turísticos
Revitalizar Parque Municipal
Dr. Leopoldo, Morro do
Cristo, Horto Municipal e
Praça da Rodoviária
FURNAS É FORMIGA
Estimular a incorporação do
Lago de Furnas no cenário
formiguense
Reorganização Interna da Secretaria Municipal de
Dotar a secretaria de
Planejamento, Coordenação e Regulação Urbana
melhores condições de
trabalho e atendimento
Reforma Física da Semplar
Readequar o espaço físico
Inventário e Controle dos Bens Patrimoniais
Levantamento geral dos
bens imóveis do município
Reestruturação do Arquivo Municipal
Ampliar espaço físico
Rede Local Wireless
Concluir implantação
Cidade Virtual- Infovia Municipal
Concluir implantação
Intranet
Concluir implantação
Gestão Participativa - SAAE
Adotar planejamento
estratégico
Construção da Nova Adutora de Água Bruta
Aumentar e melhorar a
qualidade da água
Construção da Nova Adutora do bairro Nossa Senhora
Melhorar o abastecimento
de Lourdes e Adjacências
de água da região
Reconstrução de Estação Elevatória e Reservatório da
Melhorar o abastecimento
Sonda
de água da região
Modernização e Construção da ETA
Melhorar a vazão de água
para tratamento
Sistema de Abastecimento de Água em Comunidades
Melhorar o abastecimento
Rurais
de água da região
Saneamento Rural
Orientar sobre construções
rurais.
Restauração de Reservatórios
Melhorar o fornecimento de
água
100% Hidrometração
Controlar o fornecimento e
consumo de água
Qualidade da Água
Controlar a qualidade da
água de consumo
Implantação do Projeto 11.565 (Barraginhas) em parceria Atuar na preservação do
com a Fundação Banco do Brasil
solo
Atender à demanda por curvas de nível nas propriedades Atuar na preservação do
rurais cadastradas
solo
Construção, ampliação e reforma da rede física da SEME Ampliar a rede escolar
municipal
Limpeza dos rios e córregos municipais
Fazer o desassoreamento
de rios e córregos
Limpeza Urbana
Manter a cidade limpa
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39 Aterro Sanitário
40 Sala Verde
41 Parque Ecológico Jequitibá
42
43
44
45

Unidades de Conservação
Aterro Controlado
Coleta Seletiva
População Animal Urbana

46 Identificação das Populações Animais
47 Controle de Natalidade Animal
48 Criação de Animais Urbanos
49 Comunicação Popular
50 Comunicação Municipal
51 Reestruturação do Sistema Interno de Comunicação
52 Manutenção das Vias Públicas
53 Recomposição da frota de veículos da SMOT
54 Trânsito Mais Seguro
55 Revitalização das entradas e saídas da cidade
56 Desvio da Linha Férrea
57 Cidade Administrativa
58 Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbana

Manter o aterro em plena
atividade
Promover a educação
ambiental
Promover a educação
ambiental
Regularizar as UC’s criadas
Recuperar a área degradada
Intensificar coleta seletiva
Controlar a população
animal urbana
Manter um registro unificado
de identificação de animais
Estabelecer controle da taxa
de natalidade de pequenos
animais.
Manter controle sobre
criação de animais urbanos
Trabalhar a comunicação
com os cidadãos
Unificar o discurso da
administração
Atualizar os instrumentos de
comunicação do município
Melhorar as condições de
uso das vias rurais e
urbanas
Viabilizar a aquisição de
veículos.
Readequar o projeto de
mudança do trãnsito
Melhorar a circulação de
veículos q entram e saem da
cidade
Tirar a linha férrea do centro
da cidade
Centralizar os órgãos da
administração
Adequar o Código de Obras
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PLANILHA DE INDICADORES

ÁREA DE RESULTADOS

INDICADORES

SITUAÇÃO
ATUAL

SITUAÇÃO
FUTURA

EIXO I –
COMPROMISSO COM O
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E AMBIENTAL
SUSTENTÁVEL
1
2

Índices da coleta seletiva
Número de participantes
nas campanhas ambientais
Número de cursos de
capacitação de
mão-de-obra
Número de participantes em
cursos de qualificação
profissional
Índices de emprego
Porcentagem de cobertura
de água e esgoto.
Números da capacidade de
investimento
Número de ruas asfaltadas
Áreas urbanas revitalizadas
Número de câmeras de
monitoramento

3
4
5
6
8
9
10
11

EIXO II - GARANTINDO OS
DIREITOS SOCIAIS
1
2
3
4
5

Índices do IDEB
Número de escolas
reformadas, ampliadas e ou
construídas
Número de alunos
matriculados na rede
Número alunos em escolas
de tempo integral
Número de alunos
atendidos nos serviços
educacionais (CEMAP,
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transporte, merenda,
creches, EJA, língua
estrangeira, bibliotecas)
Número de atendimentos
nos serviços de saúde
Nº estabelecimentos
fiscalizados pela Vigilância
Sanitária
Evolução casos de dengue
Famílias cadastradas no
Programa Bolsa Família
Cobertura BCG
Cobertura Tetravalente
Cobertura Pólio
Consultas Pré-natal
Taxa de mortalidade infantil
Cobertura serviços
especializados de saúde
(odontologia, RX,
ultrassonografia)
Número bens móveis e
imóveis de valor cultural
preservados
Número casas populares
construídas
Número escrituras
definitivas de imóveis
entregues
Número de beneficiários do
programa Bolsa Família
inscritos em oficinas de
incentivo ao trabalho e
renda
Número de participantes
nos eventos culturais,
esportivos e ecológicos.
Câmeras de segurança
instaladas

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

20
21

EIXO III-DESENVOLVENDO
PESSOAS E VALORIZANDO
O SERVIDOR PÚBLICO
1
2
3

Número de cursos de
capacitação
Número de servidores
capacitados
Grau de satisfação do
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usuário dos serviços
públicos
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