PROGRAMA DE METAS

2013 - 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

APRESENTAÇÃO
A Lei Orgânica de Ipatinga, em seu Artigo 78-A, determina: “O Prefeito, eleito ou reeleito, apresentará
o Programa de Metas de sua gestão, até noventa dias após sua posse, que conterá as prioridades, as
ações estratégicas, os indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da Administração
Pública Municipal, observando, no mínimo, as diretrizes de sua campanha eleitoral e os objetivos, as
diretrizes, as ações estratégicas e as demais normas da Lei do Plano Diretor”.
Neste sentido apresentamos o Programa de Metas que esta fundamentado em nosso Programa de
Governo, aprovado pela maioria da população de Ipatinga, nas eleições de outubro de 2012.
O Programa de Metas do Governo Municipal está focado em cinco marcasestratégicas:
 Ipatinga governada com eficiência, transparência e participação popular.
 Ipatinga inclusiva e de oportunidades.
 Ipatinga bem cuidada, com qualidade de vida para todos.
 Ipatinga engajada no desenvolvimento regional.
 Ipatinga crescendo em ritmo de Brasil.
Quanto aos indicadores de desempenho, os mesmos foram elaborados e fixados conforme os critérios
definidos no artigo 78-A, parágrafo 5° da Lei Orgânica do Município, a saber:
§5º - Os indicadores de desempenho serão elaborados e fixados conforme os seguintes critérios:
a) Promoção do desenvolvimento ambientalmente, socialmente e economicamente sustentável;
b) inclusão social, com redução das desigualdades sociais;
c) atendimento das funções sociais da cidade com melhoria da qualidade de vida urbana;
d) promoção do cumprimento da função social da propriedade;
e) promoção e defesa dos direitos fundamentais individuais e sociais de toda pessoa humana;
f) promoção de meio ambiente ecologicamente equilibrado e combate à poluição sob todas as suas
formas;
g) universalização do atendimento dos serviços públicos municipais com observância das condições de
regularidade; continuidade; eficiência, rapidez e cortesia no atendimento ao cidadão; segurança;
atualidade com as melhores técnicas, métodos, processos e equipamentos; e modicidade das tarifas e
preços públicos que considerem diferentemente as condições econômicas da população.
Uma cidade bem cuidada, segura, limpa, bem administrada e preparada para gerar desenvolvimento e
garantir qualidade de vida para a nossa população. É assim que desejamos ver Ipatinga de novo.
Atenciosamente,

Cecília Ferramenta
Prefeita Municipal

1-Ipatinga Governada com Eficiência, Transparência e Participação Popular
PRIORIDADES

PARTICIPAÇÃO
POPULAR

MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

AÇÕES ESTRATÉGICAS

METAS 2013 - 2016

INDICADORES

Fortalecer a participação da Sociedade Civil
Organizada através da instituição e revitalização de
Comissões, Conselhos e Conferências Municipais,
garantindo-lhes poder fiscalizador, consultivo e
deliberativo.

Reestruturação, em 2013, de todos os
Conselhos Municipais e acompanhamento
sistemático das atividades relacionadas à
fiscalização e deliberação desenvolvidas pelos
mesmos.

Nível de participação Popular:

Resgatar o Portal do Cidadão como canal de
participação e informação da sociedade acerca das
atividades do governo municipal.

Disponibilizar, novos módulos de informações
e serviços através do Portal Cidadão e Portal da
Transparência, viabilizando a comunicação
mais ágil e eficiente entre a Prefeitura e os
munícipes.

Participação Pela Internet:

Reestruturar o espaço do Centro de Treinamento,
transformando-o em “Escola de Governo”, para o
desenvolvimento de ações permanentes de formação
e valorização dos servidores.

Implantar o Programa de Educação
Coorporativa para a formação continuada dos
servidores durante todo o governo.

(Nº de Participantes em
EventosPromovidos Pela PMI ao
Ano) /(Nº de Habitantes)

(Nº de Acessos ao PortalCidadão
por Trimestre) /(Nº de
Habitantes)
Servidores Capacitados:
(Nº de Servidores Capacitados
ao Ano) / (Total de Servidores
Ativos)

Modernizar as instalações das unidades
administrativas da Prefeitura, assegurando boas
condições de trabalho, qualidade e agilidade no
atendimento ao cidadão.
Modernizar os sistemas de informações e o parque
tecnológico da Prefeitura Municipal de Ipatinga a
partir de um “Plano Diretor de Tecnologia da
Informação (PDTI)” amplamente discutido e
formatado com os técnicos das áreas de intervenção.

Elaborar os projetos de captação de recursos
através de Programas de Modernização junto
ao Governo Federal e Agentes Financeiros para
modernizar as instalações e a gestão na
Prefeitura de Ipatinga.

Investimentos em
Modernização Administrativa:
(Volume de Investimentos) /
(Número de Servidores Ativos
Efetivos)

PRIORIDADES

MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

AÇÕES ESTRATÉGICAS
Estabelecer uma política de desenvolvimento e
atualização permanente da tecnologia de
geoprocessamento alinhada às diretrizes de
implantação da INDE (Infraestrutura Nacional de
Dados Espaciais) para subsidiar o processo de
planejamento e controle das políticas públicas e para
otimizar a transparência das ações do governo
municipal.

METAS 2013 - 2016

INDICADORES

2- Ipatinga Inclusivaede Oportunidades
PRIORIDADES

AÇÕES ESTRATÉGICAS

METAS 2013 - 2016
Ampliação de 08 Equipes de Saúde da
Família, até 2014.

Reestruturar e qualificar a Estratégia Saúde da
Família, redimensionando as equipes e priorizando os
bairros de maior vulnerabilidade.

Promover ações de vigilância em saúde: prevenção e
controle de agravos à saúde, eliminação ou redução
de riscos decorrentes de problemas sanitários,
ambientais e dos processos produtivos e garantia de
controle das zoonoses.
SAÚDE
Reorganizar o sistema de marcação de consultas
especializadas, de exames laboratoriais, dos outros
serviços de apoio diagnóstico e de cirurgias eletivas.

Concluir o Hospital Municipal de Ipatinga, com
instalação de Unidade de Tratamento Intensivo,
Central de Material Esterilizado e Bloco Cirúrgico, por
meio de parcerias com outras esferas de governo.

Construção de 06 Unidades Básicas de
Saúde nos bairros Caravelas, Veneza
I/Centro, Bom Jardim, Bethânia, Vale do
Sol, Esperança/ Nova Esperança.

INDICADOR
Atendimento à Atenção
Básica:
N° de consultas básicas ao
ano / habitante

Recomposição do quadro de agentes de
endemias.

Índice de infestação do
mosquito da dengue:

Construção do Centro de Controle de
Zoonoses.

Variação do LIRA /
períodos equivalentes

Contratação de consultas especializadas
no mercado.

Indicador não definido

Aumento de 40% do mutirão de cirurgias
eletivas.

N° de consultas eletivas:
N° de cirurgias eletivas
realizadas no ano anterior/N°
realizado em 2013
Redução de número de
usuários classificados
como “verde”:

Conclusão da obra de ampliação do
Hospital Municipal.

Reabertura de 22 leitos no HMI, em 2013.

N° de usuários classificados no
acolhimento como “verde” no
ano / N° de usuário como
“verde” no ano anterior
Tempode espera

PRIORIDADES

AÇÕES ESTRATÉGICAS

METAS 2013 - 2016

Reabertura de 4 leitos na UTI no HMI, em
2013.

Implantar a Unidades de Pronto Atendimento 24
horas – UPA.

Construção e implantação da UPA em
2013.
Implantação do Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD
III,em 2013.

Implantar o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e
Drogas (CAPS AD) e o Centro de Atenção Psicossocial
Infantil - CAPS-I, em parceria com o Governo Federal.

Implantação do Centro de Atenção
Psicossocial Infantil – CAPS–I,em 2014.
Implantação do Consultório na Rua,em
2013.

CULTURA

Implantar o Sistema Municipal de Cultura e seus
elementos estruturantes tais como Sistema Municipal
de Informações e Indicadores Culturais, Plano
Municipal de Cultura com ênfase na Economia
Criativa e o Sistema Municipal de Financiamento da
Cultura

INDICADOR
porinternação de urgência em
clínica médica em hospitais
da região:
Variação do n° de AIHs no ano
anterior
Indicador não definido
Internações de pacientes
psiquiátricos:
Variação do n° de AIHsno
ano anterior
Internações de pacientesA
e D:
Variação do n° de AIHs do
ano anterior.

Realização do diagnóstico da cultura no
município.

N° Produtos culturais
consumidos / População total

Revisão da Lei Municipal de Incentivo a
Cultura.

N° de projetos culturais
financiados pela Lei Municipal/
N° de projetos culturais de
Ipatinga financiados pela Lei
Estadual de Cultura

Criação de Cadastro Geral de agentes e
atrações culturais.

Agentes Culturais:
(Nº Agentes Culturais
Cadastrados) / (População)

PRIORIDADES

AÇÕES ESTRATÉGICAS

METAS 2013 - 2016
Criação de cooperativas e associações
culturais de economia solidária na área
de produção cultural.

Elaboração e execução de projetos de
intervenção de maior porte através de
financiamentos externos.
Preservar o patrimônio cultural material e imaterial
através da elaboração e execução de Plano Municipal
do Inventário do Patrimônio Cultural Implementação
do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural com
abertura anual de Edital para financiamento de
reparos e restauros de pequeno porte em bens
tombados e inventariados.

ESPORTE E LAZER

Implantação do Arquivo Público
Municipal.

INDICADOR
Associações Culturais:
(Nº Produtores Culturais
Associados) / (Total de
Produtores)
Preservação do Patrimônio
Cultural:
(Total de Reparos e Restauros
Realizados) / (Total de Bens
Tombados e Inventariados)
(N° de acervo documental
administrativo tratado) /
(Acervo documental
administrativo total)
Valorização das Tradições:

Realização anual de eventos culturais de
tradição, junto às comunidades.

(Nº Eventos Culturais de
Tradição ao Ano) / (Total de
Eventos Culturais)

Reativação da Estrada de Ferro Caminho
das Águas e Estação Pouso de Água
Limpa e Maria Fumaça.

Indicador não Definido.

Criar a Fundação Municipal de Cultura (FUNDAÇÃO
PARQUE IPANEMA), uma autarquia de administração
autônoma e capaz de se manter com recursos extras
dos mecanismos públicos de incentivo à cultura e dos
convênios com órgãos internacionais.

Instituição da Fundação Parque
Ipanema.

(N° de produtos culturais
comercializados) / (População
total)

Efetuar diagnóstico das áreas esportivas e de lazer já

Reativar o Centro Esportivo e Cultural

-

PRIORIDADES

AÇÕES ESTRATÉGICAS
existentes, objetivando sua adequação às Políticas
Públicas de Esporte e Lazer e ampliação e qualificação
do acesso da população ao esporte e ao lazer, por
meio de articulações intersetoriais.

Implantar projetos de esporte e atividade física que
contribuam para a promoção da saúde e da qualidade
de vida da população, nos espaços e equipamentos
públicos de esporte e lazer em todas as regionais do
município e desenvolver ações que garantam a
implantação de ações, projetos ou programas
esportivos, paradesportivos e de lazer para a
população, com atenção às diversidades cultural e
etária, à acessibilidade e às questões de gênero.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assegurar que a política de assistência social seja
desenvolvida sob a ótica do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS – conforme preconiza a
legislação vigente, potencializando as ações de

METAS 2013 - 2016
7de Outubro, reestruturando seu espaço
físico e organizacional, com a reativação
das ações, projetos e programas sociais,
esportivos e paradesportivos que
garantam o acesso ao esporte e lazer,
com a oferta de múltiplas vivências
esportivas
voltadas
ao
seu
desenvolvimento integral.
Implantar uma equipe específica para
promover a manutenção contínua da
rede física dos espaços e equipamentos
públicos de esporte e lazer.
Revitalizar espaços e equipamentos
públicos de esporte e lazer, como campos,
quadras, ginásios e praças, através de
parcerias.

INDICADOR

Número de profissionais
técnicos e administrativos
mobilizados para
desenvolvimento das ações,
projetos e programas
esportivos e de lazer, em
relação aos quadros atuais.
% do orçamento público
municipal destinado às ações,
projetos e programas da
Política Pública Setorial, em
relação ao atual orçamento
destinado para esta mesma
finalidade.

Promover
o
reordenamento
dos Capacidade Protetiva às
territórios socioassistenciais de acordo Famílias:
com os determinantes da vigilância
socioassistencial, que visa analisar (Nº Famílias Atendidas) /

PRIORIDADES

AÇÕES ESTRATÉGICAS
proteção social básica e especial, garantindo o
desenvolvimento de serviços de ação continuada
tendo como centralidade a matricialidade das ações
cujo foco prioritário é a família.

METAS 2013 - 2016

INDICADOR

territorialmente a capacidade protetiva (Capacidade de Atendimento
das famílias e nela a ocorrência de Anual)
vulnerabilidades,
de
ameaças,
de
vitimizações e danos.
Redimensionar e adequar os Centros de
Referência de Assistência social - CRAS e o
Centro de Referência Especializado da
Assistência Social – CREAS - com recursos
humanos, materiais adequados para
garantia da oferta de ações, programas,
projetos e serviços de assistência social
previstos na legislação.

Consolidar o SUAS garantindo 100% de
cobertura da rede de proteção social
básica através dos CRAS, até 2016.

Criar as Comissões Locais de Assistência
Social – CLAS – nos territórios de
abrangência dos CRAS, em 2013.

Capacidade de Atendimento
dos CRAS e CREAS:
(N° Atendimentos) / (Total de
Profissionais)

Cobertura da Rede de Proteção
Social:
(Nº Beneficiários do Programa
Bolsa Família Atendidos nos
CRAS) / (Demanda Total)
Abrangência
Locais:

das

Comissões

(Nº Comissões Locais) / (Total
de Centros de Referência)

Elaborar o Plano Municipal de Assistência
Social, em 2013-2014.
-

PRIORIDADES

AÇÕES ESTRATÉGICAS
Atualizar os diagnósticos municipais da Criança e do
Adolescente da Assistência Social, analisando os
riscos sociais e vulnerabilidades dos territórios.

Promover ações de forma integrada às políticas
setoriais.

Reavaliar o investimento orçamentário para a
execução e fortalecimento da política de assistência
social.
Realizar, de forma articulada com a rede
socioassistencial, a implementação de serviço
especializado de abordagem social, priorizando o
atendimento qualificado à população em situação de
rua.
Desenvolver a promoção da integração ao mercado
de trabalho, incentivando ações de inclusão
produtiva, geração de emprego e renda, a
qualificação profissional e promoção da inserção no
mercado de trabalho, formalizando parcerias com
SENAI, SENAC, IFMG, CVT, etc., priorizando as
camadas mais pobres da população.

METAS 2013 - 2016

INDICADOR

Implementar o Plano de Convivência
Familiar, em 2013.

-

Elaborar o Plano Municipal de Medidas
Socioeducativas, em 2013.

-

Fortalecer o Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente,
2013-2016.

Ampliar os investimentos do município na
Política de Assistência Social.

Atendimento à Criança e ao
Adolescente:
(N° Crianças e Adolescentes
Atendidas) / (Nº CREAS)
Investimentos em Políticas de
Assistência Social:
(Valor Investido) / (Receita
Corrente Líquida)
Atenção à População de Rua:

Implantação do Centro POP.

(N° Pessoas em Situação de Rua
Atendidas) / (Total da
População em Situação de Rua
Cadastrada)
Qualificação Profissional:

Disponibilização de vagas para cursos de
formação inicial e continuada ao trabalho,
2013-2016.

(N° Vagas em Cursos de
Qualificação Profissional
Disponibilizadas ao Ano) /
(Demanda Total)

PRIORIDADES

AÇÕES ESTRATÉGICAS

METAS 2013 - 2016

INDICADOR
Economia Solidária:

Fomentar ações de apoio ao cooperativismo,
associativismo e grupos de Produção.

SEGURANÇA
ALIMENTAR

EDUCAÇÃO

Implementar ProgramaIntegrado das Políticas de
Segurança Alimentar e Nutricional, de Inclusão Social,
de Economia Solidária e de Desenvolvimento
Econômico.

Ampliar o atendimento da rede municipal, com
educação de qualidade.

Expandir o atendimento recuperando a qualidade

Fortalecimento dos empreendimentos de
economia solidária.

Reabertura e manutenção do Restaurante
Popular, 2013-2016.

(N° Famílias Encaminhadas Para
o Microcrédito) / (Demanda
Total)
Média de Refeições Diárias:
(NºRefeições Fornecidas no
Mês) / 30

Fortalecimento do Programa de Aquisição
de Alimentos - PAA e o Compra Direta
Local da Agricultura Familiar – CDLAF , até
2014.

Aquisição de Alimentos:

Ampliação em 50% do número de vagas
na educação para crianças de 0 a 5 em
creches públicas ou conveniadas.

Atendimento nas Creches:

Ampliar de 02 para e 10 unidades
decreches.

(Quantidade Mensal de
Alimentos Comprados) / (Total
de Fornecedores Cadastrados)
(N° Matrículas Anual) / (Total de
Matrículas em 2012)
Capacidade de Atendimento da
às Crianças de 4 e 5 anos:
(N° Crianças de 4 e 5 anos
matriculadas / (Total de
crianças cadastradas)

Ampliarem 20% a oferta da Educação de
Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal
por meio do aumento da capacidade de
atendimento das escolas.

Educação de Jovens e Adultos:

Implantação do Programa de Educação

Jornada Escolar:

(N° Matrículas ao Ano) / (Nº
Matrículas em 2013)

PRIORIDADES

AÇÕES ESTRATÉGICAS
social da educação

EDUCAÇÃO

Democratizar o sistema educativo e a gestão
municipal

METAS 2013 - 2016

INDICADOR

Integral ampliando o número de
atendimentos de 2000 para 8 000.

(N° Alunos Com Carga Horária
Estendida) / (Total de Alunos
Matriculados)

Obter uma nota média ( entre as escolas
públicas municipais) igual ou superior a
5,4 para os anos iniciais no IDEB em 2013

IDEB anos iniciais:

Garantir que, pelo menos, 80% das
crianças com 7 anos de idade ao final do
ano de 2015 estejam alfabetizadas.

Alfabetização:
(Nº Crianças Alfabetizadas Com
Idade de 7Anos) / (Total de
Crianças Matriculadas Com 7
Anos de Idade)

Diminuir em 30 % o quantitativo de
educandos evadidos na Educação de
Jovens e Adultos.

Evasão:
N° de alunos evadidos em
relação ao n° de alunos
matriculados.

Reduzir para menos de 10% a taxa de
analfabetismo funcional entreos alunos
do 4º ao 6º ano em 2016.

Alfabetização:
(Nº Alunos Com
Analfabetismo Funcional) /
(Total de Alunos da 4° ao 6°
ano)

Elaborar, em regime de colaboração entre
as partes envolvidas, o Plano Municipal de
Educação a partir das metas do novo
Plano Nacional de Educação,
especialmente as pautadas em resultados
de avaliação de qualidade e de
rendimento dos estudantes.

-

PRIORIDADES

AÇÕES ESTRATÉGICAS

METAS 2013 - 2016
Garantir itinerários formativos, nos quais
o educando encontre possibilidades para
avançar as etapas e níveis educacionais.

Desenvolver a educação profissional integrada à
política de garantia de itinerários formativos.

EDUCAÇÃO

Articular a implantação de cursos
profissionalizantes ou de nível superior
através de instituições federais.
Cumprir as metas estabelecidas junto ao
Governo Federal (via PAR) garantindo a
implementação de um Plano de Carreira
para os profissionais da Educação,
adequado à nova legislação federal, até
janeiro de 2014.

Promover uma política integrada de valorização da
Educação e de profissionais.

Garantir recursos necessários e
adequados ao financiamento do Sistema
Municipal de Educação, com a
participação dos três níveis de governo.
Reformar, ampliar e adequar 37 escolas
municipais, até dezembro de 2014.

INDICADOR

Atendimento da Rede Pública
de Profissionalizantes e Nível
Superior:
N° vagas oferecidas / N° vagas
inscritas

Financiamento da Educação:
(Volume Anual de Recursos
Aplicados no Sistema Municipal
de Educação) / (Receita
Corrente Líquida)

Escolas Reformadas:
N° de escolas reformadas /
Total de escolas

3 -Ipatinga Bem Cuidada, com Qualidade de Vida Para Todos.
PRIORIDADES

POLÍTICA URBANA E
RURAL

AÇÕES ESTRATÉGICAS
Implementar as diretrizes do Plano Diretor
Participativo – PDP – elaborar e enviar ao Legislativo as
Leis Complementares – LC do PDP de Ipatinga, bem
como promover sua regulamentação com vistas ao
ordenamento territorial urbano e rural, à
democratização do espaço urbano, à melhoria do
transporte público, à mobilidade, à acessibilidade, ao
desenvolvimento econômico,à política habitacional e
ao saneamento ambiental para garantir o
desenvolvimento sustentável de todo o Município.

METAS 2013 - 2016
Eleição do Conselho da Cidadee realização
da Conferência Municipal das Cidades no
1º semestre de 2013.

-

Conclusão e envio à Câmara Municipal da
revisão do Plano Diretor Participativo e
Legislação Complementar em 2013.

-

Desenvolver uma política de urbanização nas áreas
especiais de interesse social, por meio da mobilidade e
acessibilidade, da construção de equipamentos e
espaços públicos de educação, cultura e lazer.

Execução da urbanização, da eliminação
de riscos e da recuperação ambiental dos
assentamentos precários do Município.

Promover e estimular a implantação de programas
habitacionais voltados para a construção de novas
moradias, atendendo especialmente as famílias de
menor renda.

Redução do déficit habitacional básico em
pelo menos 20 %.

Reestruturar o Sistema de Trânsito e Transporte cuja
política deve obedecer a uma regulamentação que
estabeleça como critério de eficiência a segurança do
cidadão em seu deslocamento, combatendo todas as
formas de violência no Trânsito.

Apropriação e uso do espaço público
prioritariamente para pedestres, ciclistas,
usuários do transporte público, idosos e
pessoas com deficiências físicas.

HABITAÇÃO

MOBILIDADE URBANA

INDICADOR

Déficit habitacional:
N° de unidades
habitacionais construídas
/ Déficit habitacional
básico

Mobilidade:
Km de ciclovias / Km de
vias

PRIORIDADES

AÇÕES ESTRATÉGICAS

METAS 2013 - 2016
Reestruturação do Centro de Triagem de
Resíduos e Apoio às Associações de
Catadores de Material Reciclável.

MEIO AMBIENTE
E SANEAMENTO
BÁSICO

Reestruturar o Sistema Municipal de Gestão
Ambiental, integrando-o ao Sistema Nacional de Meio
Ambiente.

Implantaçãoda Coleta Seletiva de
Resíduos, integrada ao Sistema de
Limpeza Pública, estimulando as práticas
de redução, triagem e reciclagem de
resíduos.

-

Coleta Seletiva:
(Volume de Material
Reciclável Coletado) / (Volume
Total de Resíduos Coletados)
Esgoto Rural Tratado:

Coletar e tratar o esgoto residencial
produzido na área rural.

Implantar programa para revitalização e
recuperação de Áreas de Preservação
Permanente, principalmente as nascentes
e margens de cursos d’água.
Desenvolver as ações de segurança na cidade, atuando
em parceria com os órgãos estaduais e federais, bem
como junto às instituições e entidades da sociedade
civil organizada.

Criação da Secretaria Municipal de
Segurança e Convivência Cidadã em
2013.

Articular, no âmbito da Região Metropolitana do Vale
do Aço, um plano de ação de prevenção e combate à
criminalidade, com a participação das cidades e em
parceria com a Secretaria de Estado de Defesa Social.

Articulação, com o governo do
Estado, a implantação regional do CIA
(Centro de Internação do
Adolescente), da APAC (Associação
de Proteção e Assistência aos

SEGURANÇA

INDICADOR

(Nº Unidades Residenciais
Rurais Atendidas com
Tratamento de Esgoto) / (Total
de Unidades Residenciais
Rurais)
Recuperação de Nascentes:
N° nascentes recuperadas / N°
nascentes cadastradas

-

Combate a criminalidade:
N° de atendimento / N°
de demanda

PRIORIDADES

AÇÕES ESTRATÉGICAS

METAS 2013 - 2016
Condenados) e de outros programas
de segurança pública.

INDICADOR

4 -Ipatinga Engajada no Desenvolvimento Regional
PRIORIDADES

AÇÕES ESTRATEGICAS

METAS 2013 - 2016

INDICADOR

Articulação dos municípios em torno de
projetos comuns e planejamento global
de câmaras, consórcios e agências de
desenvolvimento, visando alavancar
investimentos e financiamentos
públicos ou privados.

DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Articular, junto ao Governo Federal e Estadual,
através dos municípios da RMVA, uma gestão
metropolitana integrada, compartilhada e
participativa.

Integração e qualificação dos serviços
de atendimento à saúde, com base na
cooperação, organizando redes
integradas em diversas especialidades
médicas que envolvem os
equipamentos municipais e estaduais
disponíveis.
Construção do Hospital Metropolitano,
através de parcerias com as demais
esferas de governo.
Regionalização do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU 192) de acordo com a
Portaria do Ministério da Saúde nº
1010/2012.
Implantação do HEMOCENTRO
regional.

-

5–IpatingaCrescendo em Ritmo de Brasil
PRIORIDADES

AÇÕES ESTRATEGICAS

METAS 2013 - 2016
Implementação das ações do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) no
município.

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
SUSTENTÁVEL

Articular com o Governo Federal e Estadual e com o
setor industrial metalmecânico, metalúrgico e
siderúrgico para compartilhar o planejamento do
desenvolvimento econômico do município.

Desenvolvimento:
(Volume de Recursos do PAC
Aplicados Anualmente) /
(Receita Corrente Líquida)

Desenvolvimento de políticas
articuladas de geração de emprego e
renda, capacitação para o trabalho,
difusão tecnológica e apoio à inovação.
Articulação, junto aos governos estadual
e federal, estrutura logística para o
escoamento e comercialização da
produção local e regional,
especialmente a duplicação da BR-381.
Expansão do Distrito Industrial
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