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Prefeitura Municipal de 
Nazaré publica: 

 
 
 
 
 
• Lei do Executivo Nº 818/2017 - Altera a Lei nº 681/ 2009 que dispõe 

sobre o Sistema de Controle Interno, e dá outras providências. 
• Lei nº 819/2017 de 01 de Novembro de 2017 - Dispõe sobre o Plano 

Plurianual PPA do Município de Nazaré para o quadriênio 2018 - 2021. 
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“Altera a Lei nº 681/ 2009 que dispõe sobre o 
Sistema de Controle Interno, e dá outras 
providências”.

������������
�	���������������������������������������	
���	������
��
�������������
����	�	���������������	�����	��	���
�

� !"#$���
�����������%&���������������

�
�'!(� ��� ����� �
����� �	��	����������� �	�����
 �!�"���������#�$���� �����
�����
���%	
��� ���
����������� ��	� �	� �������
&� ��� ���������� ��������
�'(�����)
	�	���
������������ �����*
�(��
�	��
��� ��� +���	��� �	����
��	� ,��	
���� ����
������� ��
	���	��	� ���%����	�	� ��� )
	�	���� ���
���������-�
�
�'!(� ��� .� ����	��� �	� ���
��	� ,��	
��� ��� ���������� ������ ������	�����	��	�� ���	��
�
� ���
)��	
� "/	������� ���� ����� ���������'(�� ����&����� ������	�
��� �
'��	��&
���� ��	
�������� 	�
���
��������� ������� 0� �	�������	�� �	���������	� 	� 	�����������	� ��� �	��(�� ���� 
	��
���� 	� ��
������'(������
	�����������������0����	���	�1�������
�'(�-�
�
�'!(� )�� 1� ���
�����
��� %	
��� ��� ���������� �	
&� ��
������ ��
� �	����� �������	� �	� ��
���
�������������� ����� ���
�����
� %	
��� �������������� ��	� �	
&� ��
��� �	� �������'�� �	� ���
	�
���	�'(�� 	� 	/��	
�'(��� ���� 
	���	
�'(�� 	������	��	� ���	��� ��/���� ��
�� ��� �	�
	�&
����
����������-�
�
�'!(�*��1����
�����
���%	
���������������� ���*
�(���	��
������+���	����	����
��	�,��	
����
	���
&�����
���������	�������)
	�	����	��	�	��	�$�
&�������'2	���	������������
	�	��	��	����	��
����� 0�� 	��	���������� ��� 3	����'(�� �4-� ��56768� ��� 9
������� �	� ������ ��������������� ���
"���������#�$�����������������	�����	�	��
���
���
�
,�!����
�����
�%	
����������������
�:�1��	���
���9 ������
,,�;�<�
	��
����	����������'(��	�1�����
���%	
���
�:�<����(���	���
����	�)
��	���	�����
�:�1��	���
���9 ������
�
�'!(� +�� ,�"��	��	;�	� ��
� +���	��� �	� ���
��	� ,��	
��� ������������� �� -$./".!$� 01� .$'234��
'15'34��6'7.- 67$4��6#3.$4��28!$0$4� 1�6'$-10721.!$4�9"1�� -$$'01.30$4� 1.!'1� 47�� 1:1'-1';$�
3!7<703014� 01� -$.!'$#1� 12� !$0$4� $4� . <174� 	� 	�� ������ ��� )��	
	�� 	� 	������	�� ��� 	��
���
��
�
�����������������1�������
�'2	��<�
	���	�,���
	��������
		��	������
������
�	��	��
�

Esta edição encontra-se no site: www.nazare.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Nazaré

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VXDHDBU8/FEL9YEENY9DHG

Quarta-feira
8 de Novembro de 2017
2 - Ano VIII - Nº 2054

Leis



PPrreeffeeiittuurraa MMuunniicciippaall ddee NNaazzaarréé
����������	�
���

Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro 
CNPJ Nº 13.797.188./0001-92 

Tel.: (75) 3636-2711 - Fax: 3636-2215 
     www.nazare.ba.gov.br 

�
�

5�
�

��=�������
��	�	/	
�������
	���	��	��	�������	
�������	����	��$	������=	��������������
��	����
���� �
��
�������	���� 	� �
'��	����� 	� �� ���	
������� 0� �	�����'(�� 	� 0�� ��
���� ��	� �
�	����� ��
��������	�	��	����������������	�����
�����>�
�
���=�������
��	���	�������	
����������	�����	��
���
���
��������������������	
�������0��	�����'(��	�
0����
�����	
������	�
	��������	/	
������������������	����/����
	�>�
�
����=�������
��	����
	�������	����
��������	����	
�	��	��	���������������	�	�������	����*
�(���
�
*�
���>�
�
���=�������
��	��
'��	��&
���	�������	�
�����
	����
	�	�����	����������'2	������
	��
�����	�	������
�	����*
�(�������+���	�����	�)���	=��	����	�.
'��	����	��	������������	�	������'��>�
�
��=�������
��	�	/	
������	���?
�(��	��
���������
��	�,��	
����	����������������
���	����@�����	�
	���&���� ��� +���	��� �	� ���
��	� ,��	
��� ��� ���������� 	� �� ���	��
�
� �� ���	
������� ����
�����������������������������	�����
	��������������������,���A,������
�-�8B�����C	������	�	���
��D�
�6����	�6E-68-5666-�
�
�'!(�>��+	
(��������	
����������
.703014��1!$'7374�01�	$.!'$#1��.!1'.$�=�
�	���9��������
+	�
	��
�����	�%��	
���	������
	��	�������<�
	��
����	�$	��������������	�����C	��������������	�
�����������	��
���
���
�������������	���������
���������)
	�	���
�-�
�

� !"#$����
����	�	���
�%&���

�
�'!(����,�.�����
��	����	
��������������������
		��	������	���������������'(������
������'(��	�
�	� ������ ��� � ������ 	� �	������ ��������� �	��� 1�������
�'(�� ��
�� ��������
��
� ��� ��������
�	�	�����	
���	����@�����������	
�'2	���������
�������
��	���������
��
��������=	��������	�����
�
'��	����� 	� ���� ���������� ��������
������� �
	��
������ �	
�����
� �� 	/����(�� 	� �� ���	�����	� ����
����
��'2	��	����	��
�
�������
��	��������	�-�
�

�7!"#$�����
������������������������?�@A��	��������������������	�������

�����(�
�
�'!(� ��� ,�.����
��	� ,��	
��� ������������� �	
&� 	/	
����� ���� �� ���
�	��'(�� 	� ���	
���(�� ���
���
�����
���%	
�������������������	��	������	�����	��
	�������������	���
�
�� =� ���
�	��
� ��� ��������	�� 
	����������� ���� �� +���	��� �	� ���
��	� ,��	
��� ��� �����������
�
����	
����������	�
�'(����	
���������	/�	��
��������
�����������
	��
��	���	������	�����
��	�
	� 	/�	��
� ��	������ �
�	���'(�� �	� ����
��	� 	� ��

	'(��� ������ ��� �	�	�� ��	� ��
	�� �	�	�������
�	�����������	�����	����	���

	���	/	��'(���	����������	��������������
�����>�
�
��� =� �����
� �� ����
��	� 	/�	
��� ��� 	/	
������ �	� ��������(�� ��������������� �	��
���������� �� ���	��
��	
��������� �� 
	��������	���� ���� �� 9
������� �	� ������ ���������������� 
	�����	���� �	����

Esta edição encontra-se no site: www.nazare.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Nazaré

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VXDHDBU8/FEL9YEENY9DHG

Quarta-feira
8 de Novembro de 2017

3 - Ano VIII - Nº 2054



PPrreeffeeiittuurraa MMuunniicciippaall ddee NNaazzaarréé
����������	�
���

Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro 
CNPJ Nº 13.797.188./0001-92 

Tel.: (75) 3636-2711 - Fax: 3636-2215 
     www.nazare.ba.gov.br 

�
�

F�
�

	������$��	���������
	���'2	���	�������������������	����	��������� ��������������
��	�	/�	
����

	�	���	���� �	� �����@������ 	� ���
�	��'(�� ���� ��������	�� ��
�� 	����
�'(�� �	� 
	���������
�������$��	��������
�����'(�������
��	�����	����
�	��'(�������
	�	���'(���	�
	��
���>�
�
����,����	���
�
���1�������
�'(���������	�����
	����������������������
��	������	
���	�	/�	
���	�
�������0��	�������	�����������	��	��(���	��������
	���*
����	���
	�	
	�����
	�����	����>�
�
���,����	
�
	��
�	��
�������
;�	�	����
&�	
���
����������
	����	�����'(������	
�	��	�0�	/	��'(��
�
'��	��&
����������	�
��	����
�������>�
�
��=��	��
�	�������
���	����@�����	�	���&���������
��	���	������	�����
��	����	
�������������	����
G�����	��+	��
��������+���	������
�� ������
��	�����	�������
������	
�
	����������������	�����	�
)���	=��	����	�.
'��	����������������	�	������'�������
���	�C�����'2	���.�
���	�+	
��'����
1�������
�'(�� �	� 3	��
���� H������� 	� �	����� ����	���� ��������
������� ��� 1�������
�'(��
<�
	���	�,���
	�����������������	/�	������
	���*
��������
	���	���'2	����
������
���
��	����
��������
��	�>�
)�
&�
����I����-� )�
�� ����
��	���� ���� �
��	����� �	� ������
���� ��?
�(�� 	��
��� �	� ���
��	�
,��	
������	
&�
	��	
	
�����/������	����	���
����	���������
����	/�	
���-�
�
��� =�1�����
�� �� ���	�����
��� �� ����
��	���� ���� �
��
������ ��=	������ 	��	���� 	��	�$����� ���
)����� )��
������� 	� ��� C	�� �	� <�
	�
��	�� .
'��	��&
����� 	� ���� .
'��	����� ��� �����������
��������	� ������� �� �'2	�� �	��	��
��������� !� ������� 	����� 	/����
	�� ;� 	/	�������� 0� ������ �	�

	��
�����
�����������.
'��	�������������	��	�,��	����	���>�
�
����=�"/	
�	
����������$��	�������
	������	
����������������	�������������������	�������'(��
	��������������������	�'(��	����	�	�������	�������	������	������	��	�������J
	���	�+�K�	>�
�
�����=�	����	�	�	
��	������������������������
���
����	�������	�	����	���������	�����������	�
�	��(�� 	� ������
� ��� 
	���������� ������� 0� 	���&����� 	����@����� 	� 	�����������	� ��� �	��(��
�
'��	��&
���� ������	�
��	����
������������	������	�����1�������
�'(��)K������������������	��
��������������'(���	�
	��
�����K���������
�	������	���	���
	�����
�����>�
�
���=��	
�����
������	
����������������	��	������'2	����
����
	�����'(���	���	
�'2	���	��
 �����	�
���
	�������
�'(���	�����
��������	��3	�������)���
>�
�
��=�	�	���
����������$��	�������
	�����	�����������������
����
	��
��������	��	��������������
�	���������������	���	�����������	
���������
��-�55�	�5F�����C	������	�	���
��D��6�766>�
�
���=�	�	���
����������$��	�������
	�����
����@����������������
����
	�����'(�������������	��
������������������������	�������&
�������
	��	������������	��������
�	����������������
�-�F������
C	������	�	���
��D��6�766>�
�
���� =� ��	
�
� �� �	�����'(�� ���� 
	��
���� �������� ���� �� ���	��'(�� �	� �������� �	���� 	�� ������ ���

	��
�'2	������������������	�������C	�������	�	���
��D��6�766>�
�

Esta edição encontra-se no site: www.nazare.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Nazaré

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VXDHDBU8/FEL9YEENY9DHG

Quarta-feira
8 de Novembro de 2017
4 - Ano VIII - Nº 2054



PPrreeffeeiittuurraa MMuunniicciippaall ddee NNaazzaarréé
����������	�
���

Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro 
CNPJ Nº 13.797.188./0001-92 

Tel.: (75) 3636-2711 - Fax: 3636-2215 
     www.nazare.ba.gov.br 

�
�

E�
�

�����=�	�	���
����������$��	�������
	�������
��	������������	��	���������������	��	��	������
���)��	
�C	��������������������������	
��������
�-�5B;1������������'(���	�	
���	�����������A,��
����
�-�8B�����C	�������	�	���
��D��6�766>�
�
���� =� 	/	
�	
� �� �������$��	���� ���
	� �� �������'(�� ���� ����
��	����� �	� �
�����
@����� ���
�	��(�� ������� ���� �	
���� ��� C	�� ����	�	���
� �D� �6�766�� 	�� 	��	����� ������� ��� 3	���*
���
3	����������"/	��'(��.
'��	��&
������3	���*
����	�%	��(������������	
��������������@���������
����
��'2	����������	���	�����������	����>�
�
���=���
������
�����
��	�����	�����	=��	����	��������$�
���	����
�'(�����)�����)��
�����������
C	���	�<�
	�
��	��.
'��	��&
����	�����.
'��	�����������������>�
�
����=�����	
�
	����
�����
	����������'(��	�����'(������������2	���	�������'2	�>�
�
�����=������	���
;�	���������������������	���1�������
�'(�����	
������
	����
����	�	��	�������	�
�	��
��	������������*
�������������	���������	/����������	�	����
	�������
��	����	7����	�������	�
�	�����������
�����	����
�������
��	���������@�	
	�>�
�
������=��
���
����	�$�
��������������'(���	�����	�����	��
��	����	����	�	�
L������	�������	��
�����������������	���	���������
�'(���K�������������������������=	������	���
���
�
��������
��	��
���	
�������
��
�&�������
�������	��	�$�
�
������	����������
��'2	�>�
�
����=� ��������
�	�����	
�����	����	� ����
��'2	����
����	/	
������������������	������������������
+���	����	����
��	�,��	
���������������>�
�
��� =� ��	
��
� ��
����	��	� �� ����
����	� ��������
������ ����	�	��	� ��
�� ��	� ������
	�
��	������	��	�������	����	�
	�������������	������&
��������'2	���	��������������
�
������������
������ ����������� �	� ��	������ ��	�������� ��� ����	���L������ ��	� 
	����	�� 	�� �
	=����� ��� 	
&
����
�
��������� ��
� ��	��	�� �K�������� ��� ������� �(�� ��
	�� �
	������� ��� ������� ���� ������� �������
���

	
��	������	���	������	����$	�
����	����������
	���K������>�
�
���� =���
� �@����� ���9
������� �	������� ��������������� ���� �

	����
����	�� ��� ��	�������	��
���
��������
���������������������
�'(���(������������
����@�����������	�����������0����
�'(��
�	�
	�������������	��	���
	���
���	�����	�	�	�����������������
	=���������	
&
��>�
�
�����=�
	����
�	�	����
�
	���*
������
	�����
��	������	�9��������	�������"��	������������
�����
�	���� *
�(��� ���1�������
�'(��<�
	���� �	����1���
������ 	� �	���� �����'2	��� ��������	� ���
	� ���
�	�	
���������	���9
��������	���������������������-�
�

� !"#$����
�������������������������	B��	����C
�������	��������������

����
�������	�����������������������������D��������
��%�����������	�����������������%���

�

Esta edição encontra-se no site: www.nazare.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Nazaré

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VXDHDBU8/FEL9YEENY9DHG

Quarta-feira
8 de Novembro de 2017

5 - Ano VIII - Nº 2054



PPrreeffeeiittuurraa MMuunniicciippaall ddee NNaazzaarréé
����������	�
���

Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro 
CNPJ Nº 13.797.188./0001-92 

Tel.: (75) 3636-2711 - Fax: 3636-2215 
     www.nazare.ba.gov.br 

�
�

8�
�

�'!(� E�� ,� 1�� ������	�� ������	��	�� ���� +���	���� �	� )���	=��	���� 	� .
'��	���� 	� �	�
�����������	�	������'���������	�����	��������
��	����	
�����@������	�����	��
	�������������	���
�
��=�	/	
�	
�������
��	��
'��	��&
���	�������	�
�����
	����
	�	�����	����������'2	������
	��
�����
	��	��	�������	
�����������
��	��������
��
���'(�� ������	�
��	�����
����
�����	�	/	��'(��
�	������	��	�	��������
	�����������
�-�MD�����C	������	�	���
��D��6�766����������������'(��
�����	�������	�������'(���	�	��	�$��	��	������	���'(��������	�
�����	���	
	�����	
����������
�����������0����	�'(�����	������
����
'��	��&
���	�������	�
�>�
�
���=�	/	
�	
��� ����
��	�� ��
�� ���������	
�������	����	� �$	����� ��=	���������� ����
��	��������
�
��
��������=	��������	����	�.
'��	����	������	
�������0��	�����'(��	�0����
������	��
�	�����
�����������	���	�����	=��	������	��
'��	�����������	�
��	�����&���>�
�
����=�����
���
���������	���	�	��������	����	���	
�
���������'2	����
����
	�����'(���	���	
�'2	��
�	��
 �����������������������
�'(���	�����
��������	��3	�������)���
�������
�������	�����'(��
���	��	>�
�
���=�	�	���
�������
��	����
	����
�������'(�����
	���	=��	����������
����	
@������	�
	��
��������
�
'��	����� ��� ����������� ��� ��������
�'(�� ��
	��� 	� ����
	���� 	� ���
	� �� ��	
��
�� �	� �
 ������
���������������	�	���
	���	��	������	�	/�
��
���&
���>�
�
�� =� ����	
� ����
��	� ���� ����
�������� ���������� �	��� 1�������
�'(�� ���������� =����� 0��
	������	�� �
	��
���� ��
� 	��
 ������� �������� ��� 
	�������� �� �������� ����	�������� ������ �����
������	���
��������
	�������	�������
	�����	�$��	
	��������������>�
�
���=�	/�����
�	�	����
���
	�	
����
	�������������	��	�	���	
��
	��������
	�	
	��	������
	��
����
����	��������������	
��	���������������	������	�0�����������.
'��	����������������������������
�	�����	�'2	�����/������	7�������
����'2	�����������	�����������
��	������	����������	�������
�
����	
�����������	������������
	�����&�	���	����
���>�
�
����=�	/	
�	
�������
��	� ���
	�����
	��0��������'(���	�������	
��	����� ����������	������	���	�
������	���

	���	�����
�	���	
	���	������������
	�������	
�������������
��L�����K����������������
����	����������
	��������������������	�	���	�����	����������
���'2	���	�����
	����	����&
����
	/����������
	��	��������
	���'2	���	����������	���
�������>�
�
�����=��
���
���	/����(��	�����
���
��	������������	�����	��
��	����	����	�	�
L������	��������
��
�� ��	� �	
������ 
	�����
� 	� �	
�����
� �� �����������'(�� ���� ����� 	� ������ ��� �	��(���	� ������ ���

	�����&�	����	���	/	��'(�������
'��	��������������	��	��
����	��������	��	����	����	����������
�����������	��	��
����	
��������
��'2	���	
	��������	�	��&
����0���������	��	���2	�>�
�
���=�	/	
�	
����������$��	��������
��	�����	����'��	������

	����'(������/��	������������'(��
����
	�	������
*�
������	��������������0�����
�'(��	����
��'�����<������1����>�
�

Esta edição encontra-se no site: www.nazare.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Nazaré

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VXDHDBU8/FEL9YEENY9DHG

Quarta-feira
8 de Novembro de 2017
6 - Ano VIII - Nº 2054



PPrreeffeeiittuurraa MMuunniicciippaall ddee NNaazzaarréé
����������	�
���

Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro 
CNPJ Nº 13.797.188./0001-92 

Tel.: (75) 3636-2711 - Fax: 3636-2215 
     www.nazare.ba.gov.br 

�
�

N�
�

��=�	����
�
����
	���'(���	�����������������$	�	����)��	
�"/	���������� �	
�	������$�������
9
������� �	������ ���������������� ����	�	���;�� �� ��
	���'(�� ���?
�(��	��
��� �	����
��	�
,��	
��>�
�
��� =� ��	
�
� �� �������@����� ���� ����
��'2	�� 
����	�
��� �
	������� ��� 9
������� �	� ������ ����
����������� 	� ���� ����
��'2	�� 	������$����� 0� ���
�� �	� A	
	���
	�� ��� ����������� ���
	�
��� 
���������	�
����
'��	��&
���	����
��������������
����	�
	�����	������
*�
���>�
�
����=�	/	
�	
�������
��	����
	����	�����'(������
	��
���������������������	��'(���	����������	����
	�����������
	��
�'2	������������������	�������C	������	�	���
��D��6�766-�
�

�
�B�
������

���������������������������������
����������������������������
���	�������������

�
�'!(�����,�1�����	
����������	��������	��	�����	��
���
���
��������������������������������	�
����	��������
��	����	
�����@������	�����	��
	�������������	���
�
��=�	/	
�	
�������
��	����
�� ���������	
�������	����	��$	�����������	
��������	������������
�������
��=	��������������
��	���������
��
��������=	������	��	����	��	�$��������)�����)��
�����������
C	���	�<�
	�
��	��.
'��	��&
����	�����.
'��	�����	������	
�������0�	�0����
������	��
�	�������
��������	�	��	�����������*
�(���	�����������	��>�
�
��� =� 	/	
�	
� �� ����
��	� ���
	� �� ���	
������� 0� �	�����'(�� 	� 0�� ��
���� �	
���� ��	� 
	������ ��
	/	
������������������	����/����
	����	���������������	�����������
�����>�
�
����=�	/	
�	
�������
��	� ���
	�������	����
����	��	����	
�	��	��	��������������������������0�
�������'(���	�������	
��	������������	�	������	���	����������	����	/	
�������	���������'2	�>�
�
���=�������
�� ���������	������� �	�������	����	/	��'(����������
����������@�����	� ����
��	�����
����@�	
	�����	�������
	��	����������	�����������
�������	����	��������������	=����
�	-�
�

�B�
������
�����@����%A������
%A��������������������	��@�������������%&���

�
	��B�
�����

�����@����%A������
%A��
�
�'!(����,����������������������
���������
������
������
�����
���%	
�����������������	�����	��
�	� ������	� ���L������ ���� 	��
���
�� ������	��	� ���� �� ��
�	� 	� �� �����	/����	� ��� )��	
�
"/	�������� �������� ��
	���	��	� ����
������� ��� )
	�	����� �	����� �� ����
����'(�� $�	
&
������ ��
���
��������	
�*
�(�7������	����	��
���
�����
	�	
�������	
����	�����
&������?
�(��	��
������
+���	����	����
��	�,��	
���������	
��������
������
��	�
���	�����	�-�
�
�

Esta edição encontra-se no site: www.nazare.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Nazaré

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VXDHDBU8/FEL9YEENY9DHG

Quarta-feira
8 de Novembro de 2017

7 - Ano VIII - Nº 2054



PPrreeffeeiittuurraa MMuunniicciippaall ddee NNaazzaarréé
����������	�
���

Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro 
CNPJ Nº 13.797.188./0001-92 

Tel.: (75) 3636-2711 - Fax: 3636-2215 
     www.nazare.ba.gov.br 

�
�

O�
�

	��B�
������
�����������������	��@���

�
�'!(����=�.���
�����������������	����
�����
�%	
�����������������	���	��
����	�����	���	�	
&�
�	
��
��������
��	�������
	�	
	������	��	����
����
���	����	�����	
��
�����	�
	������$	���	����	�
�
	��
����
�����	
�	����	/	
�����������������	-�
�
�'!(� �)� ,�.�� 
	��
���� $������� �	�	��&
���� 0� 	/	��'(�� ���� ��
	���� �	� ����	�@����� ���?
�(��
	��
���������
��	�,��	
������	
(���	
�
	�
����������P���
���	�)	���������)��	
�"/	��������
�	��	���	��
		��$���������������'2	����
����	/	
������������'(���	��	�	
(���	
� �
	���������
��
	/	
�	
	������������	��	�1����������	����
��	�,��	
��-�
�

�
�

	��B�
�������
��������%&���

�
�'!(��*�,�Q��	�������������'(��	����	�'(����
����	/	
�������	����'(�������
���
	��������������
��+���	����	�����
��	�,��	
�������������*
�(���	��
������������*
�(����	��
��������+���	�����	�
�	��������	��	�$�������������K�������8�R�����:�������
�
��=�
	������������������
������=���������

	����
	����	���
����	�����������	���9
��������	�������
�������������������"������������G��(�>�
�
��� =� ��������� ��
� �	���(�� ��� ����� �(�� ������ 
	��
��� ��� 	��	
�� ��������
������� 	�� �
��	����
����������
����
������	�����������
��L�����K�������	��������	
�	��	
���	����	
��>�
�
���� =� ����	������ 	�� �
��	���� �
������� ��
� �
������ �	� �
��	� ����
�� �� ��������
�'(�� �K�������
����������������9�������,,�	�S,����)�
�	�"��	��������*�����)	����#
����	�
������C	���D�O-EB5���	�
�N��	�=��$���	��BMN��	����C	���D�M-E5B���	�65��	�=��$���	��BB5-�
�

	��B�
������
��������%&�����@��������

�
�'!(��+�,�1� ���������	���	��������������������"������������+	
����
	��)K������������������� �
�	����������	
����
	���������'(��������������	���	����
��	�,��	
���	/	
�	
��
�
��=���������	���������;��
���&
��>�
�
���=����
�����
�����������
����1�������
�'(������������<�
	������,���
	��-�
�
�'!(� �>� ,��	�$��� �
��	����� �����	���� ��� ����
��'(�� ���	
&� �	
� ���	����� ���� �	
��'��� �	�
����
��	����	
�������	/	
������������
����'2	����	
	��	��0����������	���	�������
�������������'(��	�
������'(�� �	� �	��(��� ���� �	��� �	� 
	�������������	� ��������
������ �	� ��	�� �$	� �	
� ������ ���
������-�

Esta edição encontra-se no site: www.nazare.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Nazaré

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VXDHDBU8/FEL9YEENY9DHG

Quarta-feira
8 de Novembro de 2017
8 - Ano VIII - Nº 2054



PPrreeffeeiittuurraa MMuunniicciippaall ddee NNaazzaarréé
����������	�
���

Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro 
CNPJ Nº 13.797.188./0001-92 

Tel.: (75) 3636-2711 - Fax: 3636-2215 
     www.nazare.ba.gov.br 

�
�

M�
�

�
�'!(����,�.��	
����
���	�	/	
�	
����'2	��
	�����������������+���	����	����
��	�,��	
����	�	
&�
���
��
�����������
	�������	�����
��'2	����������	���	��

@��������	/	
�������	��������
����'2	��
	��	
���	��	����������������������������������'(�������������;����	/��������	��	����
��	����
�'(��
�	� 
	���*
���� 	���
	�	
	���	���������0�$	����+��	
��
�� ���$	�	����"/	�������	� ���9�����
����
G�����	�1�������
�������*
�(�����	������	����������	��
��	�	
���0����������'2	�-�
�

� !"#$�����
�����������%&���@������

�
�'!(�����������
�����������
����	��������(���	� ���
	����	�'(��	�	/��	
�'(���	�<�
	��
��	�
���������'(�� 	� 1�����
��� %	
���� $	�	� ��� <����(�� �	� ��
���� 	� )
��	���	������ 1��	���
�
9 ������������
�����
���,�	�1��	���
�9 ������������
�����
���,,-�
�
)�
&�
����I����-�.� ����
� ��� 
	���	
�'(�� 	� ����������� ���� ��
���� 	�� ������(�� �
������ ���
������ ���	����	�	��������1�	/��I������	�����	�-�
�
�'!(��E�1���	��	�������?
�(��	��
���������
��	�,��	
�����

	
(��0��������	�����'2	���
*�
�����
��/�����������	��	����.
'��	�����������������������-�
�
�'!(� ���.�)��	
�"/	�������� �������	/	
�	
� ��� 
	�����	���'2	�������
��	���	�������	� ������
	����	
	��	/���������
�	�����	����	�	
&�
	������
�����	���������� ����������������3	����'(���D�
�-�56768�����9
��������	���������������������-�
�
�'!(����"����C	��	��
�
&�	������
����������	������������'(���
	�
���������	���	�	���������
��
��	�
6���	���������	�56�O����������
	���������C	���D�NM�7566B��	��	������������'2	��	������
&
��-�
�

�
�

%����	�	����)
	�	�����6���	����	��
���	�56�O-�

�
�

�������"����	�+��
	��#�

	���)	�/����
����)
	�	��������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Esta edição encontra-se no site: www.nazare.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Nazaré

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VXDHDBU8/FEL9YEENY9DHG

Quarta-feira
8 de Novembro de 2017

9 - Ano VIII - Nº 2054



PPrreeffeeiittuurraa MMuunniicciippaall ddee NNaazzaarréé
����������	�
���

Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro 
CNPJ Nº 13.797.188./0001-92 

Tel.: (75) 3636-2711 - Fax: 3636-2215 
     www.nazare.ba.gov.br 

�
�

B�
�

�
�

�������
�
�

�
*�����

�
	3'5$��'$<(��126$'F'7$�

�
C"3.!70301�

�3#$'�03�
�12".1'3G;$�

H�IJ
�1� ��
�	����
��	����������'(��	�1�����
���%	
��� 6�� 5-866�66�
+�� $	�	����+	��
��	���
����	�)
��	���	����� 6�� 5-666�66�
19�,� 1��	���
�9 ������������
�����
���,� 6�� 5-866�66�
19�,,� 1��	���
�9 ������������
�����
���,,� 6�� 5-666�66�

�
�
�
��

Esta edição encontra-se no site: www.nazare.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Nazaré

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VXDHDBU8/FEL9YEENY9DHG

Quarta-feira
8 de Novembro de 2017
10 - Ano VIII - Nº 2054



   Estado da Bahia 
 Prefeitura Municipal de Nazaré 
  

 
Plano Plurianual Municipal 
               2018 -2021 Página 1 
 

Prefeita Municipal: 

Eunice Soares Barreto Peixoto. 

Vice-Prefeito: 

Bem Wilson Brito de Souza. 

SECRETÁRIOS: 

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos: 

Fábio Antônio Ribeiro Sales. 

Secretaria Municipal de Saúde: 

Maria Clara Fernandes Pitanga Silva. 

Secretaria Municipal de Educação e Desporto: 

Isleide Maria Brasil Embiruçu Prazeres. 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Combate á Pobreza: 

Nagib Elias Boeri Neto. 

Secretaria Municipal de Governo: 

Elton Santos Guedes. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O PPA 2018 - 2021 integra um projeto de desenvolvimento que vem se 
consolidando com o intuito de propiciar o alinhamento com o planejamento dos 
demais entes federados, promovendo crescimento econômico com a distribuição 
da renda e a inclusão social.  
 

O novo Plano Plurianual traz inovações que dão sequência ao processo 
permanente de aperfeiçoamento metodológico do planejamento no governo 
Municipal. 
 

A estratégia de direcionar a atuação do Município na promoção de um 
modelo inclusivo de desenvolvimento foi decisiva para a melhoria na distribuição 
da renda, seja pela ampliação do combate à pobreza como compromisso de toda a 
sociedade, seja pela manutenção dos níveis de emprego e rendimento do trabalho 
em meio a um contexto de crise econômica internacional. 

 
A inclusão social tem proporcionado uma condição de vida melhor a uma 

parcela expressiva da população, a partir do acesso à renda e às oportunidades. E o 
patamar de desenvolvimento que o Brasil vem alcançando, nestes últimos anos, 
tem também como consequência uma nova visão da sociedade com relação às suas 
possibilidades e expectativas. As demandas da população exigem esforços ainda 
maiores do Município, seja com mais investimentos em infraestrutura, 
aumentando a competitividade da economia, seja com mais serviços públicos de 
qualidade. 
 

O duplo desafio de preservar as conquistas e aprofundar os avanços não é 
somente uma opção do governo municipal, mas, sobretudo, uma escolha da 
própria sociedade, traduzida, inclusive, nos espaços de discussão do próprio PPA 
2018 - 2021, que contou com a participação social nas suas diferentes etapas de 
elaboração. 
 

O PPA 2018 - 2021 foi construído dentro deste contexto e, a partir de uma 
Dimensão Estratégica, detalha sua Dimensão Programática, representada pelos 
Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços, indicando os principais 
compromissos do governo para os próximos quatro anos. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A construção e a consolidação de um modelo de desenvolvimento 
econômico, social e ambiental orientado pela inclusão social e pela redução das 
desigualdades é o resultado mais tangível dos esforços de implementação das 
políticas públicas que caracterizaram o país em período recente. 
 

Os desafios para o momento atual remetem tanto à consolidação dos 
direitos conquistados, quanto ao aperfeiçoamento das políticas públicas na busca 
pela melhor distribuição das oportunidades e do acesso a bens e serviços públicos 
de qualidade por toda a população de Nazaré. 
 

O PPA 2018 - 2021 define as escolhas estratégicas para atender às novas 
demandas de uma sociedade que também tem mudado e evoluído nesse período. 
Para enfrentar estes desafios e aproximar ainda mais as políticas públicas da 
realidade e anseios da sociedade, foram empreendidas ações com a finalidade de 
aprimorar tanto o próprio PPA quanto o seu processo de construção, fortalecendo 

seu caráter de espaço institucional de participação da sociedade civil. 
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ESTRUTURA E METODOLOGIA DO PPA 2018 -2021  

 

O PPA 2018 - 2021 trouxe inovações à metodologia de elaboração 
anteriormente vigente. A mudança de estrutura e conceitos relacionados ocorreu, 
principalmente, com o intuito de dotar o Plano da capacidade de interpretar a 
realidade na qual é implantado e as especificidades de cada política pública nele 
inserida e, assim, comunicar melhor os compromissos do governo, evitando a 
linguagem rigidamente técnica e facilitando a incorporação das agendas do 
governo e a apropriação do Plano pela Sociedade. 
 

Este modelo, fundamentado em uma leitura por temas de políticas públicas, 
buscou fortalecer o caráter estratégico do Plano, evitando sua identificação com 
uma visão de curto prazo que é mais própria dos orçamentos.  

 
O PPA deve apresentar os objetivos e metas da administração pública 

para o período de quatro anos, identificando as prioridades do governo em linha 
com os planejamentos setoriais, devendo fomentar seu monitoramento, a contínua 
para a melhoria do Plano,  

 
O PPA 2018 – 2021 do município apresenta alterações significativas quanto 

à sua estrutura e conceitos, principalmente ao ser comparado com o período 
anterior. As mudanças concentraram-se em dois pontos: 

 
 O primeiro foi reforçar o caráter estratégico do Plano, estruturando-o em 

uma Dimensão Estratégica, contendo uma Visão de Futuro e um conjunto de Eixos 
e Diretrizes Estratégicas.  

 
O debate para a elaboração do PPA foi iniciado a partir das Diretrizes 

Estratégicas, previamente à elaboração dos Programas, tanto no âmbito interno do 
governo como com a sociedade civil. Buscou-se evidenciar o projeto estratégico de 
governo, que orienta a construção dos Programas Temáticos, expressando os 
cursos de ação propostos para o alcance dos resultados esperados para o Plano. 
Estabelece-se, assim, uma conexão lógica que permite visualizar como a estratégia 
geral do governo, anunciada na Dimensão Estratégica, orienta as escolhas das 
políticas públicas materializadas em Objetivos e Metas expostos na Dimensão 
Tática. 
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O segundo ponto teve como foco qualificar o conteúdo dos Programas 

Temáticos, que passam a expressar com maior clareza as escolhas estratégicas 
para cada área por meio de seus Objetivos e respectivas Metas, que por sua vez 
destacam de forma concisa as entregas mais relevantes e estruturantes para a 
implementação das políticas públicas. 
 

O processo de elaboração do PPA foi condicionado, desde o início, pela sua 
característica mais estratégica e focada. Neste contexto, o Controle Interno do 
Munícipio promoveu entre os meses de Abril a Agosto, rodadas de discussão e de 
reflexão internas e externas,  que buscaram identificar as principais conquistas e 
os desafios a serem enfrentados no processo que se iniciava. 
 

No mês de Junho de 2017, foi iniciado o debate sobre as Diretrizes 
Estratégicas do PPA no âmbito do diálogo entre o governo e a sociedade civil. 
 

 Entre Junho e Agosto, ocorreram as Oficinas de Formulação dos 
Programas Temáticos, que contaram com a apresentação e discussão de 
propostas por representantes dos órgãos envolvidos nos respectivos temas, para a 
pactuação, especialmente, de políticas transversais aos programas. 
 

Os trabalhos foram divididos em duas rodadas de oficinas de construções, 
iniciando-se por um alinhamento conceitual e metodológico para também, a partir 
de uma avaliação dos Programas Correspondentes no PPA 2014 - 2017, plano de 
governo, Plano Municipal de Saúde, Educação e Social, discutir e definir o conjunto 
dos Objetivos. Após a construção, sequenciada pela coletiva do escopo do 
Programa, por meio dos Objetivos, seguiu-se a definição das Metas e Iniciativas e, 
por fim, a seleção dos Indicadores, com objetivo de apresentar à sociedade Civil 
para que as prioridades do Governo fossem, por fim, escolhidas de acordo com a 
realidade territorial e financeira do Munícipio. As audiências públicas foram 
realizadas conforme apresentado no anexo de metas e prioridades a fim de validar 
o trabalho de elaboração do PPA, factível e condizente com a realidade do 
Município. 
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PLANO PLURIANUAL 

 

PPA - 2018 -2021 

  

Esta edição encontra-se no site: www.nazare.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Nazaré

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VXDHDBU8/FEL9YEENY9DHG

Quarta-feira
8 de Novembro de 2017
18 - Ano VIII - Nº 2054



   Estado da Bahia 
 Prefeitura Municipal de Nazaré 
  

 
Plano Plurianual Municipal 
               2018 -2021 Página 9 
 

 

Lei nº 819/2017 de 01 de Novembro de 2017. 

Dispõe sobre o Plano Plurianual 
PPA do Município de Nazaré para o 
quadriênio 2018 - 2021. 

 

A Prefeita Municipal de Nazaré, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais 
e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono A 

SEGUINTE LEI:  

CAPÍTULO I 

DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL 

Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual - PPA do Município de Nazaré, para o 
quadriênio 2018-2021, estabelecendo de forma regionalizada, conforme o disposto 
no art. 165, I, §1º da Constituição Federal de 1988, diretrizes, objetivos e metas 
com a finalidade de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, 
convergir à ação governamental, orientar a definição de prioridades e ampliar as 

condições para o desenvolvimento sustentável. 

Art. 2º - PPA 2018-2021 é instrumento de planejamento governamental que define 
diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas 
de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas 
públicas. 
 

Art. 3º O PPA 2018-2021 tem como princípios norteadores: 

 I - O desenvolvimento sustentável orientado pela inclusão social;  

II - A melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos;  

III - A garantia dos direitos humanos com redução das desigualdades sociais, 

regionais, étnico-raciais, geracionais e de gênero;  

IV - O estímulo e a valorização da educação, ciência, tecnologia e inovação e 

competitividade;  

V - A participação social como direito do cidadão;  

VI- A valorização e o respeito à diversidade cultural;  

Esta edição encontra-se no site: www.nazare.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Nazaré

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VXDHDBU8/FEL9YEENY9DHG

Quarta-feira
8 de Novembro de 2017

19 - Ano VIII - Nº 2054



   Estado da Bahia 
 Prefeitura Municipal de Nazaré 
  

 
Plano Plurianual Municipal 
               2018 -2021 Página 10 
 

 
VII - O aperfeiçoamento da gestão pública com foco no cidadão, na eficiência do 

gasto público, na transparência e no enfrentamento à corrupção; e  

VIII - A garantia do equilíbrio das contas públicas. 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO 

Art. 4º - O Plano Plurianual 2018-2021 alicerçado no fortalecimento da função de 
planejamento governamental, pelo maior diálogo com a Dimensão Estratégica e 
estruturação na Dimensão Tática, está organizado em Eixos Estratatégicos e 
respectivas áreas Temáticas, em que as políticas públicas estão expressas por meio 
de Programa, composto por Objetivo, Indicadores, Recursos do Programa, Metas e 

Compromissos. 

I - Programa Temático: organizado por recortes selecionados de políticas públicas, 
expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à 
sociedade; e  
II - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: expressa e orienta as ações 
destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. 

Parágrafo único. Não integram o PPA 2018-2021 os programas destinados 

exclusivamente a operações especiais. 

Art. 5º O Programa Temático é composto pelos seguintes elementos constituintes:  
 
I - Objetivo, que expressa as escolhas de políticas públicas para o alcance dos 
resultados almejados pela intervenção governamental e tem como atributos:  
a) Órgão Responsável: órgão cujas atribuições mais contribuem para a 
implementação do Objetivo ou da Meta;  
b) Meta: medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou 
qualitativa; e  
c) Iniciativa: declaração dos meios e mecanismos de gestão que viabilizam os 
Objetivos e suas Metas, explicitando a lógica da intervenção.  
 
II - Indicador, que é uma referência que permite identificar e aferir, 
periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando a avaliação dos 
seus resultados.  
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III - Valor Global do Programa, que é a estimativa dos recursos orçamentários 
previstos para a consecução dos Objetivos, sendo os orçamentários segregados nas 
esferas Fiscal e da Seguridade Social e na esfera de Investimento, com as 

respectivas categorias econômicas. 

Art. 6° - Integra o Plano Plurianual o seu Anexo único, contendo o detalhamento 
dos Programas de Governo, por Eixo Estratégicos e Área Temática, os Quadros 

Demonstrativos Financeiros e Informações Complementares. 

 

CAPÍTULO III 

DA INTEGRAÇÃO COM AS LEIS ORÇAMETÁRIAS ANUAIS 

Art. 7º - Os Programas do PPA serão observados nas leis de diretrizes 
orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos créditos adicionais que as 
modifiquem. 

Art. 8º - O investimento plurianual, para o período 2018- 2021, está contemplado 
por meio dos compromissos ou Iniciativas e respectivas ações orçamentárias 

vinculadas e compõe o montante dos Recursos do Programa.  

Parágrafo único - A Lei Orçamentária Anual detalhará o valor dos Programas para 

o exercício de sua vigência. 

Art. 9º A criação de ações no orçamento será orientada: 

I - para o alcance das metas dos Compromissos; 

II - pela viabilização da execução das Entregas ou Iniciativas. 

 

CAPÍTULO IV 

DA GESTÃO DO PLANO 

Art. 10º - Caberá ao Poder Executivo definir normas, diretrizes e orientações 

técnicas complementares para a gestão do PPA.  

Parágrafo único - O ciclo de gestão das políticas públicas deve ser otimizado, 
mediante o aperfeiçoamento e a simplificação de processos para ampliar a 

capacidade de consecução dos objetivos e metas declarados. 
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Art. 11º - O Poder Executivo promoverá a participação da Sociedade no processo 
de monitoramento e avaliação dos Programas do Plano Plurianual para o 

quadriênio 2018-2021. 

Art. 12  - A inclusão, exclusão ou alteração de Programas constantes desta Lei 
serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão, 

sempre que necessário. 

§1º - Após publicação da respectiva Lei, o Poder Executivo atualizará, na internet, 
as alterações ocorridas nos Programas constantes do Plano Plurianual em função 
do Projeto de Lei de revisão. 

§2º - Na hipótese de revisão do Plano Plurianual como etapa preliminar à 
elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, os anexos deste constarão com 

demonstrativos das alterações resultantes daquela revisão. 

Art. 13  - Fica o Poder Executivo obrigado a encaminhar ao Poder Legislativo, como 
anexo do relatório de prestação de contas anual, relatórios de avaliação parcial da 
execução do Plano Plurianual, com o objetivo de apresentar os resultados 
alcançados, comparando-os com a proposta inicial, com destaque para os valores, 
metas atingidas, produtos, além de divulgá-los na internet, em formato e 

linguagem acessíveis à sociedade. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 14. Para fins de atendimento ao disposto no § 1° do art. 167 da Constituição 
Federal, o investimento plurianual, para o período de 2018 a 2021, está incluído 
no Valor Global dos Programas.  
 
Parágrafo único. A lei orçamentária anual e as leis de créditos adicionais 
detalharão em seus anexos os investimentos de que trata o caput para o ano de sua 
vigência. 
 
Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por ato próprio, alterações 
no PPA 2018 a 2021 para:  
 
I - compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas 
leis de crédito adicional, podendo, para tanto:  
a) alterar o Valor Global do Programa;  
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b) adequar as vinculações entre ações orçamentárias e objetivos; e  
c) revisar ou atualizar Metas.  
 
II - alterar Metas qualitativas; e  
 
III - incluir, excluir ou alterar os seguintes atributos:  
a) Indicador;  
b) Órgão Responsável por Objetivo e Meta;  
c) Iniciativa; e  
d) Valor Global do Programa, em razão de alteração de fontes de financiamento 
com recursos.  
 
Parágrafo único. Quaisquer modificações realizadas com fulcro na autorização 
prevista no caput deverão ser publicadas em portal eletrônico do governo 
municipal. 

Art. 16  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

NAZARÉ, 01  DE NOVEMBRO DE 2017. 

 

 
Eunice Soares Barreto Peixoto. 
Prefeita Municipal. 
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DIMENSÃO ESTRATÉGICA DO PPA 2018- 2021 

A Dimensão Estratégica do Plano Plurianual traduz as principais linhas 
estratégicas definidas pelo governo para a implementação de políticas públicas, 
tendo como horizonte o período de quatro anos. 
 

No PPA 2018-2021, a Dimensão Estratégica é composta pela Visão de 
Futuro, pela Missão, Valores, Compromissos, Cenário Macroeconômico, pelos Eixos 
Estratégicos e pelas Diretrizes Estratégicas que orientam a elaboração da estrutura 
programática, especialmente dos Programas Temáticos, que compõem a Dimensão 
Tática do PPA ao lado dos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. 

 

VISÃO DE FUTURO 

A Visão de Futuro pode ser entendida como a declaração de um desejo 
coletivo, factível e claro, que orienta o planejamento da ação governamental. É 
neste sentido que o PPA 2018-2021 assume como Visão de Futuro do Município de  

Nazaré que se reconheça e seja reconhecido como: 

VISÃO DO MUNICÍPIO 

Ser referência em administração pública primando pela Ética, 
Responsabilidade, Honestidade, Comprometimento, Humanização, 
Sustentabilidade e Respeito ao Cidadão nazareno, instituindo critérios éticos bem 

definidos para nomeações em qualquer escalão de governo. 

VISÃO - EIXO  

Ser referência na formação do cidadão, primando à efetividade na prestação 
dos serviços públicos, respeitando e garantindo os direitos da pessoa humana, 
tendo uma administração comprometida com a gestão municipal, com excelência 
participativa em todos os seus anseios e necessidades socioeconômicas, buscando 

e aprimorando o desenvolvimento sustentável para a população de Nazaré. 
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VISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 

Ser reconhecido como serviço de excelência de atenção básica e média 
complexidade. 

VISÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  

Ser reconhecida pela contribuição à melhoria dos indicadores sociais, com 

redução das desigualdades, ampliação das oportunidades e do controle social. 

VISÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  

Ser uma Secretaria comprometida com o desenvolvimento sustentável, 
sendo economicamente viável, oportunizando a nossa população a terem contato 

com as suas raízes.  

VISÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS  

Ser uma secretaria comprometida com a gestão municipal, através de um 
modelo participativo, atendendo a população em todos os seus anseios e 
necessidades básicas, buscando uma maior aproximação entre o poder público e a 

sociedade civil. 

MISSÃO 

A missão é uma declaração concisa do propósito e das responsabilidades da 
Gestão perante os seus munícipes.  

MISSÃO DO MUNICÍPIO 

Buscar excelência na gestão pública com foco na valorização do cidadão 
nazareno, oferecendo ações e soluções para atender às necessidades da população 
urbana e rural com sustentabilidade, transparência e participação social, tornando 

a cidade de Nazaré mais bela e humana. 

MISSÃO - EIXO  

Garantir a construção da formação ética e moral do cidadão, assegurando o 
atendimento das necessidades do município, valorizando e respeitando os valores 
culturais e sociais. Tendo um atendimento eficiente à população nazarena, 
procurando atender as necessidades da sociedade, focando a melhoria dos serviços 
públicos ofertados, promovendo ações e políticas públicas de desenvolvimento e 
expansão urbana com sustentabilidade ambiental e desenvolvimento econômico  
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com economia solidária e expansão da agricultura familiar proporcionando à 

população de Nazaré uma melhor qualidade de vida. 

MISSÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 

Garantir o atendimento a saúde aos munícipes focando nos princípios do 
SUS, universalidade, equidade e integralidade. Assegurando a humanização da 

assistência e tornando resolutivas as ações da saúde. 

MISSÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Garantir a melhoria da qualidade de vida de toda população, buscando 
aplicar os recursos públicos de maneira justa, com vistas a proporcionar condições 

mais dignas à população de baixa renda. 

MISSÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  

Garantir a melhoria da estrutura turística, patrimonial e cultural da cidade, 
firmando parcerias com as instituições públicas, privadas e entidades de classe, 
oportunizando o desenvolvimento da atividade e garantindo a comunidade o 

acesso à cultura, explorando o potencial e a demanda real do município de Nazaré.  

MISSÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS  

Garantir um atendimento eficiente à população, atendendo as necessidades 
da mesma, com foco na melhoria dos serviços públicos, promover ações e políticas 
de desenvolvimento e expansão urbana, com intuito de proporcionar uma melhor 

qualidade de vida ao povo de Nazaré. 

VALOR 

Conjunto de crenças ou princípios, que definem e facilitam a participação 
das pessoas no desenvolvimento da missão, visão e dos próprios valores da 
sociedade, pois norteiam os comportamentos e atitudes, dando o suporte, ao foco 
da moral e ética da Gestão.  
 
VALORES DO MUNICÍPIO 

� Honestidade; 
� Transparência; 
� Responsabilidade; e  
� Equidade. 
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EIXOS ESTRATÉGICOS 

O PPA 2018-2021 reforça o compromisso pela promoção do 
desenvolvimento econômico e social, com redução da desigualdade e criação de 
amplas oportunidades, traduzido em quatro Eixos Estratégicos: 

 
EIXOS ESTRATÉGICOS – PPA 2018 -2021 

I - INCLUSÃO SOCIAL E AFIRMAÇÃO DE DIREITOS; 

 

II- INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL; 

 

III - PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA COM PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL; 

 
IV- AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS. 

 
Os Eixos Estratégicos mantêm o foco da ação governamental na melhoria 

das condições de vida da população que, após anos de crescimento econômico com 
redução das desigualdades, viu sua renda, assim como suas possibilidades de 
acesso a bens e serviços, aumentar fortemente. 
 

O caminho para continuar esse processo passa, necessariamente, pela 
consolidação e aperfeiçoamento de políticas voltadas à melhoria da distribuição de 
oportunidades e do acesso a bens e serviços públicos de qualidade, especialmente 
a educação, cujo acesso universal é um caminho para a cidadania e o 
desenvolvimento não só do país, mas de todas as esferas de forma alinhada.  

 
A provisão eficiente e eficaz de tais bens e serviços, por sua vez, requer o 

fortalecimento das instituições públicas por ela responsáveis, por meio da 
participação e do controle social, da transparência e da qualidade na gestão. 
 

Os resultados pretendidos requerem também uma economia que cresce 
impulsionada por investimentos públicos e privados, especialmente em 
infraestrutura, e pela ampliação de sua produtividade e competitividade em um 
ambiente em que se mantêm os fundamentos macroeconômicos sólidos bem como 
sua sustentabilidade. 
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A construção dos alicerces para continuarmos avançando na direção 
apontada pela Visão de Futuro e contextualizada pelos Eixos Estratégicos requer 
intervenções estruturantes. 

 
 A seguir são apresentadas as principais linhas de atuação do governo 

municipal em cada Eixo para o período de vigência do Plano Plurianual. 
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EIXO ESTRATÉGICO - I 

INCLUSÃO SOCIAL E AFIRMAÇÃO DE DIREITOS 

Embora a Constituição Brasileira de 1988 garanta que todos são iguais perante a 
Lei, sem distinção de qualquer natureza, a discriminação, o preconceito e a 

extrema desigualdade social persistem no país. 

Para enfrentar este quadro, as políticas de combate à pobreza e de inclusão 
social têm sido priorizadas. Trata-se de garantir a satisfação de necessidades 
básicas, qualidade de vida e desenvolvimento humano para os indivíduos e grupos 
sociais que se encontram em desvantagem de oportunidades e direitos. Trata-se de 
assegurar o acesso universal a serviços públicos de qualidade, mas de entender 
também que as políticas sociais precisam ser orientadas segundo o princípio do 
tratamento equitativo e que a equidade, por seu turno, depende muitas vezes de 

ações afirmativas.  

A universalidade só será um fato na medida em que o poder público fizer 

mais para quem mais precisa. 

O Eixo I do PPA 2018-2021, Inclusão social e Afirmação de Direitos, 
relaciona os enfoques estratégicos, programas e compromissos que buscam incluir 
socialmente a população menos favorecida, reduzir as desigualdades, combater 
todas as formas de preconceito e respeitar as diferenças e diversidades de 

condições e opções que existem na sociedade de Nazaré.  

O Eixo é formado pelos seguintes temas: Educação, Saúde, 
Desenvolvimento Social e Cidadania, Esporte e Lazer, Defesa Civil e Segurança 

Pública, Cultura e Turismo. 
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EIXO ESTRATÉGICO II 

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

O objetivo deste Eixo será, em síntese, assegurar a geração de riquezas com 
maior equidade social, garantindo todas as condições básicas para o acesso a uma 
existência digna, gerando oportunidade de crescimento num contexto de 

desenvolvimento ambientalmente sustentável. 

As ações visarão dar o suporte necessário ao desenvolvimento do 
agronegócio, da agricultura familiar e outras cadeias, disponibilizando 
infraestrutura e logística para o escoamento da produção, prestando assistência 
técnica, consolidando a expansão de mercados e estimulando a produção saudável 

e de qualidade. 

Todas as políticas públicas de fomento e regulação, necessárias à criação de 
um ambiente favorável à multiplicação de investimentos, deverão pressupor, 
necessariamente, a expansão das redes de educação, transferência tecnológica, 
pesquisa e inovação, com o fortalecimento do Sistema Municipal em parceria com 
o Sistema Federal e Estadual, visando subsidiar a Tecnologia e Inovação para 
tornar factível os planos de desenvolvimento sustentável no Município e a 
integração das políticas de meio ambiente, com a defesa da biodiversidade e dos 
recursos hídricos e a implantação do Zoneamento Econômico Ecológico, 
ferramenta indispensável para assegurar as condições para o desenvolvimento 

com sustentabilidade e equilíbrio ambiental. 

No que tange ao capital físico, três grandes áreas se apresentam como 
candidatas naturais para recepcionar os investimentos públicos e privados no 
período de vigência do PPA 2018-2021: a aceleração dos investimentos em 
infraestrutura; as atividades intensivas em recursos naturais e as voltadas aos 

mercados interno e externo. 

O caminho imediato para a retomada do crescimento e dos ganhos de 
produtividade são os investimentos em infraestrutura. O que caracteriza os 
investimentos em infraestrutura é o grande volume de recursos envolvidos para 
sua concretização, bem como o longo prazo de maturação dos empreendimentos. 
Tais requisitos implicam em uma capacidade de planejamento e articulação com a 
iniciativa privada, de maneira que se possa dar um caráter permanente para a o 
atendimento da demanda e de sua expansão a custos competitivos. Os 
investimentos em infraestrutura, portanto, não apenas aumentam os fluxos 
internos ou externos com base estática das vantagens comparativas de cada região,  
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mas também agem em favor da integração, da formação de um mercado interno e 
da intensificação de um fluxo de comércio estratégico, que impulsiona a eficiência 
e a redução de custos na utilização dos recursos disponíveis, favorecendo, 
portanto, a industrialização e a coesão territorial de um país, por meio da redução 
das disparidades regionais. 
 

Integram este Eixo os seguintes Temas:  Infraestrutura,  Agricultura, 

Indústria, Economia Solidária e Meio Ambiente. 
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EIXO ESTRATÉGICO III 

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA COM PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

Este Eixo tem por objetivo a realização dos instrumentos de planejamento 
governamental, visando a efetividade das políticas públicas, gerando 
desenvolvimento sustentável e aumento da confiança e da participação social, 
objetivando melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal e financeira, 

bem como o controle do gasto público para prover melhores serviços à população.   

Uma visão de desenvolvimento que ultrapassa a noção exclusiva de 
crescimento econômico, reforçando principalmente seus pilares sociais, demanda 
o fortalecimento e uma postura ativa do Estado democrático.  
 

É importante que o Munícipio se fortaleça em sua capacidade operacional 
e se torne mais qualificado a desempenhar as funções de planejamento e gestão, 
exercendo o protagonismo na articulação, negociação e coordenação de políticas, 
inclusive sob o ponto de vista federativo, fortalecendo os canais de participação 
social e ações de comunicação. 
 

O efetivo funcionamento do Munícipio somente encontra materialidade a 
partir da qualificação da gestão pública. Não é possível ao poder público oferecer 
serviços de qualidade para a sociedade sem que a administração pública esteja 
dotada de estruturas e processos adequados ao cumprimento das suas funções e 
ao atendimento da população.  

 
A última década esteve marcada por um conjunto de ações voltadas para a 

recuperação da capacidade de implementação dos órgãos públicos, com foco na 
melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão, como parte de uma 
estratégia que resgata o papel dos Entes Federados na promoção do 
desenvolvimento e da inclusão social. 
 

A estratégia do PPA 2018-2021 presume a intensificação dos avanços na 
gestão pública, seja pelo investimento na simplificação de processos e normas para 
facilitar o atendimento e o acesso ao cidadão, seja pela modernização de sistemas e 
recursos para melhorar o funcionamento da administração e a eficácia da atuação 
do governo. 

 
 Para este fim, destacam-se instrumentos como as medidas adotadas pela 

gestão, introduzindo estruturas qualificadas de monitoramento das ações com foco  
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na identificação prévia de gargalos à implementação dos empreendimentos, e a 
Central de Compras e Contratações, para aquisições centralizadas voltadas às 
políticas finalísticas, ampliando a eficiência nas compras públicas. 
 

As especificidades do Estado brasileiro também exigem esforços para fazer 
com que as políticas públicas, de responsabilidades muitas vezes compartilhadas, 
alcancem os cidadãos onde são mais necessárias. Assim, a qualidade da atividade 
estatal está relacionada a políticas públicas cada vez mais abertas a novos atores e 
mais transparente nos atos e nos processos decisórios. 

 
Neste sentido, o fortalecimento dos instrumentos democráticos e 

participativos de conhecimento e acesso às políticas públicas pelos cidadãos, desde 
o planejamento até a avaliação, torna-se central.  

 
Ao se pactuar democraticamente os instrumentos de planejamento do país, 

fortalecem-se as estruturas do Estado gerando um espaço de diálogo permanente 
ao longo do ciclo de implementação e avaliação das políticas públicas. 

 
Integram este Eixo os seguintes Temas: Modernização do Planejamento e 

Gestão Estratégica, Gestão Fiscal e Modernização da Administração Municipal. 

As principais diretrizes deste Eixo relacionam-se à melhoria do 
desempenho da administração tributária e a arrecadação dos tributos municipais, 

por meio do aperfeiçoamento dos instrumentos e métodos de apoio à gestão fiscal.  

Outras diretrizes importantes dizem respeito ao aumento do controle do 
gasto público e melhoria do desempenho da administração financeira, assim como 
a promoção de medidas normativas e administrativas objetivando a redução do 
impacto negativo do déficit previdenciário na capacidade de investimentos do 

Município com recursos próprios do Tesouro. 

A proposta qualitativa do Eixo e seus programas tem em seu cunho central 
também o fortalecimento da gestão estratégica de pessoas através da 
profissionalização do servidor público, promovendo ações de reconhecimento, 
capacitação e desenvolvimento de talentos, com foco no mérito para ascensão 

social e permeia grande parte dos atributos. 
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EIXO ESTRATÉGICO IV 

AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS 

Um dos postulados fundamentais da democracia, em harmonia com a 
soberania popular e regras claras, estabelecendo limites aos poderes do governo, 
bem assim o resguardo e a promoção dos direitos fundamentais, é o dever de 
prestar contas que se incumbe aos governantes, responsabilizando-os pelos atos 

ou omissão no exercício do poder. 

Consectário do regime democrático do governo é o controle da 
administração pública pelo Poder Legislativo, que, na democracia representativa, 
se coloca como fonte real do poder, uma vez que os seus membros são eleitos como 
representantes do povo e em nome deles exercem seu múnus, enquanto a 
Controladoria Interna tem como função também fomentar controle das contas 

públicas por meio de diversos instrumentos legais. 

Embora os Controles Externo e Interno estejam em Poderes distintos, seus 
objetivos convergem, visto que ambos tem como função basilar o controle  da 

aplicabilidade dos recursos e o cumprimento dos mandamentos legais. 

Assentada neste postulado, a Constituição, na organização dos Poderes, 
estabelece um conjunto de regras e mecanismos de controles institucionais, por 
meio dos quais se busca tornar efetivo o dever de prestar contas ou a 

responsabilização política dos governantes. 
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DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 

Para a superação dos desafios compreendidos em cada Eixo Estratégico, é 
proposto um conjunto de Diretrizes que norteiam as principais agendas para os 
próximos quatro anos, nos quais o PPA 2018-2021 propõe sustentar o processo de 
desenvolvimento inclusivo no Município por meio da retomada do crescimento 
econômico e da distribuição dos ganhos de produtividade na sociedade.  

 
O vínculo entre as Diretrizes e os Eixos Estratégicos não é rígido, podendo 

uma mesma Diretriz Estratégica colaborar para mais de um Eixo Estratégico. 
 

AS DIRETRIZES SÃO: 

� Combate à pobreza e redução das desigualdades, promovendo o acesso 
equitativo aos serviços públicos e ampliando as oportunidades econômicas 
no campo e na cidade; 
 

� Promoção da qualidade e ampliação do acesso à educação com equidade, 
articulando os diferentes níveis, modalidades e sistemas, garantindo 
condições de permanência e aprendizado valorizando a diversidade; 
 

� Promoção do emprego e do trabalho, com garantia de direitos trabalhistas, 
qualificação profissional e o fortalecimento do sistema público de emprego; 
 

� Garantia de acesso aos serviços de atenção básica e especializada em saúde, 
com foco na integralidade e qualidade do atendimento e no fortalecimento 
do Sistema Único de Saúde – SUS; 

 
� Garantia de acesso com qualidade aos serviços de assistência social, por 

meio da consolidação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; 
 

� Garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável, com 
promoção da segurança alimentar e nutricional; 

 
� Fortalecimento da cidadania e dos direitos fundamentais, promovendo a 

participação social, o acesso à justiça, os direitos da pessoa idosa, dos 
jovens, da pessoa com deficiência, o respeito à população LGBT e o 
enfrentamento a todas as formas de violência; 

 
� Promoção da igualdade de gênero e étnico-racial e superação do racismo, 

respeitando a diversidade das relações humanas; 
 

� Promoção do desenvolvimento rural sustentável, visando a ampliação da 
produção e da produtividade agropecuária, com geração de emprego, renda, 
divisas e o acesso da população rural aos bens e serviços públicos; 
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� Fortalecimento da governança fundiária e promoção da reforma agrária e 
da proteção dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais e 
quilombolas; 
 

� Promoção do direito à comunicação e à inclusão digital, ampliando o acesso 
à Internet banda larga e expandindo a oferta de serviços e conteúdos de 
telecomunicações; 
 

� Fortalecimento da segurança pública e redução de homicídios, com 
integração de políticas públicas entre os entes federados, controle de 
fronteiras e promoção de uma cultura de paz; 
 

� Promoção do desenvolvimento urbano integrado e sustentável, ampliando e 
melhorando as condições de moradia, saneamento, acessibilidade, 
mobilidade urbana e trânsito, com qualidade ambiental; 
 

� Promoção da segurança hídrica, com investimentos em infraestrutura e 
aprimoramento da gestão compartilhada e da conservação da água; 
 

� Promoção da conservação, da recuperação e do uso sustentável dos 
recursos naturais; 
 

� Ampliação das capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a 
desastres e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas; 
 

� Redução das desigualdades regionais e intrarregionais e promoção do 
desenvolvimento territorial sustentável, respeitando as identidades e a 
diversidade cultural; 
 

� Promoção do desenvolvimento cultural e artístico e acesso à cultura, com 
valorização da diversidade e fortalecimento da economia da cultura; 
 

� Promoção da democratização do acesso ao esporte, da formação esportiva e 
da preparação de atletas, com foco na elevação da qualidade de vida da 
população; 
 

� Promoção da ciência, da tecnologia e da inovação e estímulo ao 
desenvolvimento produtivo, com ampliação da produtividade, da 
competitividade e da sustentabilidade da economia; 
 

� Promoção do desenvolvimento econômico, melhoria do ambiente de 
negócios e da concorrência, com justiça fiscal e equilíbrio das contas 
públicas; 
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� Fortalecimento das micro e pequenas empresas, dos microempreendedores 
individuais, promoção do trabalho associado, da cooperação, da autogestão 
e dos empreendimentos solidários; 

 
� Ampliação da atuação no comércio de bens e serviços; 

 
� Fortalecimento da capacidade de gestão, com foco no aumento da qualidade 

dos serviços prestados ao cidadão, na qualidade do gasto, na transparência, 
na comunicação e participação social, bem como da prevenção e do combate 
à corrupção. 
 

As Diretrizes Estratégicas expressam o resultado de um processo amplo de 
discussão entre os diversos órgãos do governo e também com outras instâncias e 
esferas do poder público, além das contribuições da sociedade civil organizada.  
 

As Diretrizes Estratégicas orientam a concepção e a implementação da 
Dimensão Tática do Plano, representada por 09 Programas Temáticos do PPA 
2018-2021. 
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DIMENSÃO TÁTICA 

Define caminhos exequíveis para as transformações da realidade que estão 
anunciadas nas Diretrizes Estratégicas, considerando as variáveis inerentes à 
política pública e reforçando a apropriação, pelo PPA, das principais agendas de 
governo e dos planos setoriais. É expressa nos Programas Temáticos e nos 

Programas de Gestão, Manutenção e Serviços aos Munícipes. 

ANEXO I - DA DIMENSÃO TÁTICA 

PODER Executivo. 

EIXO ESTRATÉGICO - I Inclusão Social e Afirmação de Direitos. 

ÁREA TEMÁTICA Educação. 

PROGRAMA Nº 01 Educando Para A Vida. 

  

ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal De Educação E Desporto – Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Da Educação. 

  

OBJETIVO DO PROGRAMA:  
  

Garantir a eficiência e a eficácia nos serviços públicos educacionais, com excelência nas 
ações educativas desenvolvidas junto à sociedade, proporcionando ambiente acolhedor e 
confortável para a prática do ensino e aprendizagem.  

  

RECURSO DO PROGRAMA R$ 70.791.585,00  
  

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Fomentar a efetividade das ações do PACTO e NALFA.  

  

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Promover ações integradas, articuladas e focadas na aprendizagem dos educandos que 
estimulem a leitura. 

  

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Ampliação e modernização da rede física, para o atendimento universalizado e com 
qualidade da educação infantil e do ensino fundamental. 

  

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Proporcionar alfabetização na idade certa. 
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COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Valorização do magistério, abrangendo processos de qualificação, certificação e promoção. 

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Modernização das Escolas. 

  

COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Dar suporte a surdos e/ou deficientes auditivos em escolas municipais, por meio de 
interpretes em sala de aula e professores capacitados em libras. 

          

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Fortalecer parcerias com outras secretarias Todas as Secretarias 

  

META 1- Diminuir a demanda reprimida. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

30 Município  % 

  

META 2-  Implantação dos centros de educação complementar. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

2 Município Unidade 

META 3- Garantir o acesso de crianças de o a 5 anos na educação infantil. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

65 Crianças do Município % 

  

META 4- Eliminar classes multisseriadas. 

  

Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

100 Escolas do Município % 

    

META 5- Reduzir a evasão de discentes da educação básica e PEJA. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

75 
Discentes das Unidades 

Escolares 
% 
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META 6- Garantir acesso aos estudantes em cursos profissionalizantes 
gratuitamente. 

  

Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

50 Estudantes do Município % 

META 7- Implantar salas multifuncionais para o acompanhamento de crianças 
especiais. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

5 
Crianças Especiais do 

Município  
Unidade 

          

META 8- Viabilizar o acesso à internet nas escolas públicas. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

100 
Unidades Escolares 

Públicas 
% 

META 9-  Construção de escolas. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

4 Município  Unidade 

META 10- Construir creches. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

2 Creches do Município  Unidade 

META 11- Aquisição de sprinters. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

2 Secretaria de Educação Unidade 

META 12- Aquisição de motos. 

Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

2 Secretaria de Educação Unidade 

META 13- Aquisição de carros. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

3 Secretaria de Educação Unidade 
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META 14- Aquisição de micro-ônibus. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

1 Secretaria de Educação Unidade 

META 15-  Reforma das escolas aptas para uso. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

100 Município % 

META 16-  Reagrupar as Unidades Escolares. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

100 Unidades Escolares % 

          

META 17-  Aquisição de Imóvel para implantação do Ensino Superior e Técnico. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

1 Unidades Escolares % 

          

META 18-  Aquisição de Materiais Permanentes. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

100 Unidades Escolares % 

          

  

INICIATIVA 
  

1-Criar projeto de capacitação da equipe. 

  

2- Firmar convênios. 

  

3- Reorganizar a estrutura administrativa e técnica da SEMED. 

  

 4-Articular ações do PACTO e NALFA entre coordenação e docentes. 

5- Mobilizar famílias e sociedade civil para fortalecimento das ações educacionais. 

6- Implantação de equipe especializada no atendimento de crianças com deficiência. 
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7- Implantação do ensino superior e técnico. 

8- Enfatizar a participação da comunidade na vida escolar e o vínculo 
escola-família. 
 

INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

REFERÊNCIA ÍNDICE 
ESPERADO 

PPA DATA  ÍNDICE 
Taxa de Analfabetismo das Pessoas com 15 
anos ou mais (%) % 2010 16,37 13,00 

Taxa de Analfabetismo das Pessoas com 15 a 
29 anos (%)  

% 2010 6,6 5,2 

Melhorar Índice no IDEB (5ºAno) % 2015 4,1 5,2 

Melhorar Índice no IDEB (9º Ano) % 2015 3,6 4,3 
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ANEXO I - DA DIMENSÃO TÁTICA 

PODER Executivo. 

EIXO ESTRÁTEGICO - I Inclusão Social E Afirmação de Direitos. 

ÁREA TEMÁTICA Saúde. 

PROGRAMA Nº 02 Humanização da Saúde. 

  

ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Saúde. 

  
OBJETIVO DO PROGRAMA:  
  
Ter um corpo técnico capacitado para o atendimento à população da área de saúde, 
garantindo uma assistência eficaz, humanizada e resolutiva. 

  
RECURSO DO PROGRAMA  R$ 36.313.380,00  
 
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Ofertar condições adequadas de trabalho. 

  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Ter uma relação estreita entre gestão e trabalhador. 

  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Atendimento adequado à população. 

  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Disponibilidade de medicamentos de acordo com a demanda. 

  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Formar equipes de saúde bucal que atendam à demanda da população. 

  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Manter a infraestrutura adequada das unidades de saúde. 

  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Manter de convênios com hospitais. 

  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Expansão e qualificação da estratégia de saúde da família. 
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COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Fortalecimento da capacidade gestora dos agentes sanitários. 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Promoção de hábitos saudáveis de vida: alimentação 
saudável, exercícios físicos; combate ao tabagismo 
/ambientes livres do cigarro; jovens livres do álcool e 
outras drogas.  

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Combate à Pobreza; 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Promoção de ambientes saudáveis: coleta seletiva e 
reciclagem do lixo; esgotamento sanitário para todos; 
escolas saudáveis; (Integração saúde / escola); saúde 
do trabalhador / ambientes de trabalho saudáveis; 
combate ao uso e abuso de álcool e outras drogas.  

Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente ; e 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Participação e “empoderamento” da comunidade; 
conselhos locais de saúde; educação em saúde. 

Demais Unidades. 

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Transparência nos gastos públicos especialmente com 
custos de salário, contratos, obras e serviços. Todos os órgãos do Eixo III 

META 1- Qualificação dos profissionais. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

100 Profissionais de Saúde % 

META 2- Contratação de médicos especialistas. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

30 Profissionais de Saúde % 

META 3- Ampliação da lista de medicamentos. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

20 Unidades de Saúde % 
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META 4-  Unidade de saúde construída. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

2 Volta do Tanque Unidade 

          

META 5- Aumentar o número de cursos de capacitação oferecidos. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

12 Município  Unidade 

  
META 6- Implantação de unidades básicas de saúde de base territorializada. 

  

Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

1 Unidades de Saúde  Unidade 

          

META 7- Reforma da Policlínica. 

  

Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

2 Unidades de Saúde  Unidade 

  
META 8- Implantação da Saúde Bucal nas escolas. 

  

Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

50 Unidades de Saúde  % 

          
     
INICIATIVA 
  

1- Buscar recursos federais e estaduais para a implantação de novos programas. 

  
2- Melhorar o organograma. 

  

3- Utilização de programas com recursos vinculados subsidiando melhor uso dos recursos 
vinculado com vista a sua subsistência.   

  
 4- Formação de equipe técnica e especializada. 

  
5- Manter das unidades de saúde em condições adequadas. 

  

6- Fortalecimento e ampliação dos programas de saúde pública. 
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INDICADOR UNIDADE 
DE MEDIDA 

REFERÊNCIA ÍNDICE 
ESPERADO 

PPA DATA  ÍNDICE 
Aumentar os números de atendimento 
realizados nas unidades de saúde.  

% 2017 - 30% 

Diminuição da gravidez na adolescência. % 2017 - 30% 

Número de unidades de saúde bucal 
instalados. 

% 2017 - 40% 

Taxa de Mortalidade Infantil em menores de 1 
ano de idade (por mil n.v.). 

Por mil hab. 2012 16 12,8 

Taxa de incidência de AIDS (por 100 mil hab). Por mil hab. 2010 14,7 11,76 

Taxa de incidência de Dengue (por 100 mil 
hab). 

Por mil hab. 2011 62,1 49,68 
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ANEXO I - DA DIMENSÃO TÁTICA 

PODER Executivo. 

EIXO ESTRÁTEGICO - I Inclusão Social e Afirmação de Direitos. 

ÁREA TEMÁTICA Assistência Social. 

PROGRAMA Nº 03 Justiça Social “Um Direito Universal.” 

  

ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Combate à 
Pobreza. 

  
OBJETIVO DO PROGRAMA:  
  
Aplicar os recursos públicos de maneira justa, com vistas a proporcionar condições mais 
dignas à população oferecendo serviço de qualidade. 

  
RECURSO DO PROGRAMA R$ 9.923.625,00  
  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Garantir a melhoria na qualidade de vida de toda a população. 

          

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Controle da taxa de natalidade com acompanhamento 
adequado. 

Secretária Municipal de Saúde. 

          

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Realizar em parceria com o comércio local. 
Secretaria Municipal de 
Planejamento, Desenvolvimento 
Social e Combate à Pobreza. 

          

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Trabalho de conscientização com oficinas de teatro, 
dança, música, esportes, com os jovens visando o 
programa planejamento familiar. 

Secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo.  

          

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Construção de uma agenda em todas as secretarias com 
ações votadas para os grupos mais vulneráveis:  

Esta agenda seria coordenada 
por uma estrutura 
administrativa ligada 
diretamente ao gabinete da 
prefeita. 

�  Jovens, mulheres, negros, índios, homossexuais e 
deficientes e população de rua.�
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COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Soluções para os problemas, através da Agenda da 
Família; criança fora da escola, ausência de 
documentação civil, precariedade na habitação, 
desemprego, violência familiar, idoso sem atendimento 
adequado, gestante sem acompanhamento de pré-natal. 

Todas as Secretarias 

          

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Política ativa para captação de projetos e investimentos 
para construção de novas moradias. 

Secretaria Municipal de 
Infraestrutura 

META 1-  Promoção de cursos, capacitações, oficinas etc. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

12 Município Unidade 

  
META 2- Aquisição de Carros. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

2 
Secretaria de 

Desenvolvimento Social 
Unidade 

META 3- Construção de espaço próprio (CREAS). 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

1 Município  Unidade 

    
META 4- Aumento da disponibilidade dos serviços da política social. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

40 Município % 

META 5- Espaço próprio (Casa de acolhimento). 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

1 Município Unidade 

META 6- Reforma da sede e órgãos que fazem parte da SMDES. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

100 Município  % 
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META 7- Criação do Núcleo Municipal para combate à violência familiar e 
abuso sexual. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

1 Município  Unidade 

META 8- 

Criação da secretaria municipal de juventude e lazer e/ou 
coordenação de juventude vinculada à secretaria de 
desenvolvimento e ação social; para a ampliação de políticas 
públicas de juventude (ppj) no município. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

1 Município  Unidade 

  
INICIATIVA   

1 – Aderir ao programa Criança Feliz. 

2- Aderir ao programa de aquisição de alimentos PAA-Leite. 

3- Aderir ao Cartão reforma (Governo Federal). 

4-A agenda da Família. 

5-Criar e monitorar o Mapa da Exclusão Social; projeto que visa identificar e situar 
geograficamente as principais sociais da cidade. 

6- Viabilizar a melhoria das condições de habitação e da vida em áreas de maior 
precariedade de ocupação. 

7- Criar o Programa Municipal Produzir de inclusão produtiva, nos distritos, visando 
incluir e emancipar, pelo trabalho decente, famílias em situação de pobreza e com 
potencial de trabalho. O programa identificará e apoiará os arranjos produtivos 
inovadores nas localidades, promovendo a descentralização com a oferta de empregos 
localmente diversificada. 
 

INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

REFERÊNCIA ÍNDICE 
ESPERADO 

PPA DATA  ÍNDICE 
1-Diminuição dos índices de pobreza % 2017 0 30% 
2 - Bolsa Família: Famílias Beneficiárias UND 2013 3659 3293,1 
3- Repasse do Bolsa Família R$ 2013 518.090,00 466.281,00 
4 - CAD Único - Famílias cadastradas UND 2013 5.273 4745,7 
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ANEXO I - DA DIMENSÃO TÁTICA 

PODER Executivo. 

EIXO ESTRÁTEGICO - I Inclusão Social e Afirmação de Direitos.  

ÁREA TEMÁTICA Esporte. 

PROGRAMA Nº 04 Esporte Para Todos. 

  

ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Educação e Desporto. 

  
OBJETIVO DO PROGRAMA:  
  
Oferecer oportunidades para os jovens e crianças sonharem e com isso ocupar suas 
mentes e seu tempo com atividades lúdicas, esportivas e prazerosas. 

  
RECURSO DO PROGRAMA  R$ 1.290.569,40  
  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Disponibilizar áreas à prática do esporte. 

  
META 1- Implantar escolinhas. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

3 
Jovens e Crianças do 

Município  
Unidade 

META 2- Colocar um time profissional para a disputa do campeonato 
baiano de futebol. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

1 Município  Unidade 

META 3- Reforma de estádio municipal de futebol.  

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

1 Secretaria de Esporte Unidade 

META 4- Construção de quadra poliesportiva coberta. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

1 Município  Unidade 
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META 5- Construção de ginásio de luta. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

1 Município  Unidade 

META 6- Reforma de quadras de esporte. 

Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

6 Município  Unidade 

META 7- Reforma de campos de futebol. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

4 Município  Unidade 

  
INICIATIVA 
  
1- Firmar convênios com SICONV. 

  
2- Firmar parceiros com o ministério dos esportes. 

3- Incentivar a organização do futebol feminino. 

4- Criar oportunidades para jovens e crianças realizarem seus sonhos de se tornarem 
atletas profissionais. 
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ANEXO I - DA DIMENSÃO TÁTICA 

PODER Executivo. 

EIXO ESTRÁTEGICO - I Inclusão Social e Afirmação de Direitos. 

ÁREA TEMÁTICA Cultura e Turismo. 

PROGRAMA Nº 05 Cultura e Turismo para Todos. 

  
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.  

  
OBJETIVO DO PROGRAMA:  
  
Viabilizar a conscientização cultural. 

  
RECURSO DO PROGRAMA  R$ 13.705.144,16  
  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Resgate dos grupos culturais. 

  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Parceria com estado (IPAC/IPHAN) para transformar a feira de Caxixi em patrimônio 
histórico nacional.  

META 1- Adquirir carros.  

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

2 Município Unidade 

  
META 2- Recuperar igrejas. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

3 Município Unidade 

  
META 3- Reformar todos os prédios históricos. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

100 Município % 

META 4- Estabelecer o Plano Municipal de Cultura. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
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META 5- Recuperar e Implementar a Biblioteca Pública. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

1 Município Unidade 

     
INICIATIVA 
  
1- Formação de convênios com os ministérios da cultura e turismo. 

  
2-Fortalecer parcerias para recuperação dos monumentos históricos, como o Cristo de 
Nazaré. 

  
3- Resgate de festas culturais. 

  
 4- Enaltecimento da cidade de Nazaré como produto turístico em desenvolvimento no 
mercado nacional. 

  
5- Crescimento mercadológico do turismo local. 

6- Promoção do desenvolvimento cultural e artístico. 

7 - Conscientização e sensibilização da comunidade. 

8 - Preservar a memória e patrimônio cultural. 

9 - Assegurar o desenvolvimento das atividades relacionadas ao calendário cultural. 

10 - Participação do plano cultural nacional. 

11 - Valorização patrimonial.  

12 - Fixar datas comemorativas e fortalecer o calendário dos eventos culturais e religiosos 
do município, como o Dia de São Roque, a criação da Semana Evangélica, dia do Rock, 
Festival do Samba de Roda, valorizando assim a cultura e o turismo local. 
 

INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

REFERÊNCIA ÍNDICE 
ESPERADO 

PPA DATA  ÍNDICE 
1- Equipar a Secretaria (computadores, 
impressoras, etc.) 

%  2017   30% 100 
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ANEXO I - DA DIMENSÃO TÁTICA 

PODER Executivo. 

EIXO ESTRÁTEGICO - I Inclusão Social e Afirmação de Direitos. 

ÁREA TEMÁTICA Defesa Civil e Segurança. 

PROGRAMA Nº 06 Reconstruindo e Requalificando Nazaré das Farinha.  

  

ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

  
OBJETIVO DO PROGRAMA:  
  
Realizar planejamentos e levantamentos efetivos das áreas de riscos ocupados para 
urbanização e remanejamento do pessoal sem riscos e viabilizar o funcionamento 
competente e responsável da guarda civil municipal. 

  
RECURSO DO PROGRAMA  R$ 1.033.993,48  
 
  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Diminuir os riscos de desastres naturais (enchentes/deslizamentos). 

  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Defesa do patrimônio público, do meio ambiente, do cidadão e um grupo específico 
voltado para áreas de grande visitação de interesse turístico e cultura. 

        

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Propiciar com saneamento básico e infraestrutura. 
Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Combate a Pobreza.  

        

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Trabalhar em parceria com a ação social com o objetivo 
de socializar as famílias e os usuários de substâncias 
psicoativas e álcool. 

Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Combate a Pobreza. 

        

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Parceria com a secretaria de obras para acompanhamento 
e fiscalização de novas construções, bem como as já 
existentes. 

Secretária Municipal de 
Infraestrutura. 
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COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Parceria com a secretaria de infraestrutura para a busca 
de projetos habitacionais junto aos órgãos competentes. 

Secretaria Municipal de 
Infraestrutura.  

        

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Ações de combate à violência juvenil. 
Secretária Municipal de 
Educação. 

     

META 1- Realizar oficinas de educação no trânsito para os condutores de 
veículos através de palestras. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

12 Condutores do Município Unidade 

  

META 2- Cursos de qualificação para os agentes municipais e de trânsito. 

  
Quantidade 

 

Regionalização Unidade de Medida 

5 
Agentes Municipais de 

Trânsito 
Unidade 

META 3- Diminuir a poluição nos rios e mananciais. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

80 Município  % 

  

META 4- Realizar palestras de conscientização dos habitantes sobre os riscos 
existentes. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

12 Município  Unidade 

META 5- Realizar trabalhos com segurança e efetividade. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

100 
Secretaria de Defesa Civil 

e Segurança 
% 

META 6- Aquisição de Viatura. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

2 
Secretaria de Defesa Civil 

e Segurança 
Unidade 
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META 7- Aquisição de coletes a prova de bala (balístico). 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

10 Município  % 

META 8- Unidades de equipamentos de defesa para os guardas civis 
municipais. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

35 Município  Unidade 

META 9- Qualificação e ampliação da guarda municipal. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

100 Guarda Municipal  % 

META 10- Videomonitoramento. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

30 Município  % 

META 11- Ordenamento do transito municipal, com ações de implantação de 
faixas de pedestres, sinaleiras, placas de sinalização e etc.. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

100 Município  % 

META 12- Aquisição de Veículo. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

1 Município  % 

  
INICIATIVA 
  
1-Estudos específicos para implantação do transporte coletivo urbano, que tem por 
objetivo facilitar a mobilidade do cidadão nazareno. 

2-Mudança do comportamento da guarda civil municipal através de programas de 
qualificação técnica. 
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3- Melhorar a iluminação das vias públicas para uma maior segurança dos municípios. 

4-Organizar as entradas e saídas da cidade para uma melhor atuação da segurança do 
município. 
 
 

INDICADOR UNIDADE DE 
MEDIDA 

REFERÊNCIA ÍNDICE 
ESPERADO 

PPA DATA  ÍNDICE 

Redução de Violência. % 2017 0 60 

Taxa de homicídio por armas de fogo. Por 100 Mil Hab 2010 47,7 33,3 

Taxa de homicídio total. Por 100 Mil Hab 2010 47,7 33,3 
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ANEXO I - DA DIMENSÃO TÁTICA 

PODER Executivo. 

EIXO ESTRÁTEGICO - II Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico com 
Sustentabilidade Ambiental. 

ÁREA TEMÁTICA Infraestrutura e Transporte. 

PROGRAMA Nº 06 Reconstruindo e Requalificando Nazaré das Farinhas. 

  

ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal De Infraestrutura. 

  
OBJETIVO DO PROGRAMA:  
  

Requalificação das estruturas e equipamentos urbanos, serviços públicos mais eficientes e 
eficazes e aprimoramento da administração pública. 

   
RECURSO DO PROGRAMA  R$ 18.339.717,00  
  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Oferecer à população uma melhor qualidade de vida. 

  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Iluminação de qualidade, proporcionando segurança e conforto à população. 

  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Proporcionar serviços públicos com mais eficiência. 

  
COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 

Ampliação de áreas de lazer e academias de saúde em áreas populares 
degradadas. 

Secretaria 
Municipal de 
Cultura e Saúde. 

          
COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Contribuir com a despoluição do rio Jaguaripe, através de parcerias 
com outros municípios. 

Secretarias de 
outros Municípios.  

 
         

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Realização de ações multissetoriais com outras secretarias na 
execução de planos e projetos. 
 

Secretarias de 
outros Municípios. 
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COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Buscar a integração do município com planos e projetos regionais 
estratégicos. 

Todas as 
Secretarias. 

META 1- Requalificar e modernizar a iluminação pública através da 
atualização da CIP. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

80 Município  % 

  

META 2- Tornar os espaços públicos com melhor acessibilidade, uso 
adequado e sustentável. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

70 Município % 

  
META 3- Qualificação e aprimoramento da mão-de-obra local. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

90 Município % 

META 4-  Erradicação das casas de pau a pique (Taipa). 

  

Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

100 Município % 

META 5-  Humanização da população, através de construções de unidades 
sanitárias e saneamento básico. 

  
Quantidade 

 
Regionalização Unidade de Medida 

100 Município % 

META 6-  Reforma de Orla Municipal. 

  
Quantidade 

 
Regionalização Unidade de Medida 

1 Município Unidade 

META 7-  Organizar o trânsito do munícipio evitando transtornos para a 
população.  

  
Quantidade 

 
Regionalização Unidade de Medida 

80 Município % 
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META 8-  Diminuir a violência e acidentes decorrentes do uso de bebidas 
alcoólicas e uso de substâncias psicoativas.  

  
Quantidade 

 
Regionalização Unidade de Medida 

75 Município % 

          

META 9-  Recuperação de prédios públicos. 
  

Quantidade 
 

Regionalização Unidade de Medida 

20 Município Unidade 

          

META 10-  Recuperação e requalificação de passeios. 
  

Quantidade 
 

Regionalização Unidade de Medida 

1 Município km 

          

META 11-  Pavimentação das ruas.  
  

Quantidade 
 

Regionalização Unidade de Medida 

2 Município km 

          

META 12-  Implantação de pontes.  
  

Quantidade 
 

Regionalização Unidade de Medida 

1 Município Unidade 

  

META 13-  
Cobertura de canais.  

  
Quantidade 

 
Regionalização Unidade de Medida 

150 Município mts  

     
META 14-  Recuperação de pontes e pontilhões. 
  

Quantidade 
 

Regionalização Unidade de Medida 

110 Município mts  

  
         

META 15-  Recuperação da rede de esgoto.  
  

Quantidade 
 

Regionalização Unidade de Medida 

10 Município  km 

Esta edição encontra-se no site: www.nazare.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Nazaré

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VXDHDBU8/FEL9YEENY9DHG

Quarta-feira
8 de Novembro de 2017
60 - Ano VIII - Nº 2054



   Estado da Bahia 
 Prefeitura Municipal de Nazaré 
  

 
Plano Plurianual Municipal 
               2018 -2021 Página 51 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

META 16-  Ampliação de prédios públicos.  
  

Quantidade 
 

Regionalização Unidade de Medida 

11 Município Unidades 

          

META 17-  Construção de muros de contenção em áreas de riscos. 
  

Quantidade 
 

Regionalização Unidade de Medida 

10 Município Unidades 

          
META 18-  Aquisição de  máquinas e equipamentos.  
  

Quantidade 
 

Regionalização Unidade de Medida 

3 Município Unidades 

          
META 19-  Aquisição de  veículos.  
  

Quantidade 
 

Regionalização Unidade de Medida 

5 Município Unidades 

          
META 20-  Instalação de iluminação pública. 
  

Quantidade 
 

Regionalização Unidade de Medida 

50 Município Unidades 

          
META 21-  Manutenção de iluminação pública. 
  

Quantidade 
 

Regionalização Unidade de Medida 

22 Município Unidades 

          
META 22-  Pavimentação de estradas vicinais.  

  
Quantidade 

 
Regionalização Unidade de Medida 

20 Município Km 

          

META 23-  Implantação de pista de cooper.  

  
Quantidade 

 
Regionalização Unidade de Medida 

1.500 Município mts  
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META 24-  Implantação de unidades habitacionais. 

  
Quantidade 

 
Regionalização Unidade de Medida 

100 Município Unidades 

          

META 25-  Requalificação de  praças.  
  

Quantidade 
 

Regionalização Unidade de Medida 

9 Município Unidades 

          

INICIATIVA 
  

1- Elaborar projetos e executá-los na implantação do saneamento básico. 

  

2- Buscar recursos através de emendas parlamentares e convênios. 

  

3- Elaborar projeto de requalificação urbana. 

4-Aquisição de máquinas e equipamentos para aprimorar a prestação de serviços públicos. 

5-Propiciar meios que culmine na geração de emprego e renda. 

6-Estruturar, promover e modernizar o município com instrumentos de planejamento 
urbano, visando erradicar o crescimento desordenado da cidade. 

 
 

INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

REFERÊNCIA ÍNDICE 
ESPERADO 

PPA DATA  ÍNDICE 
Proporção de domicílios com acesso à energia 
elétrica (%) 

% 2010 99 100 

Proporção de domicílios com acesso à rede de 
água (%) 

% 2010 78,6 90 

 
 
  

Esta edição encontra-se no site: www.nazare.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Nazaré

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VXDHDBU8/FEL9YEENY9DHG

Quarta-feira
8 de Novembro de 2017
62 - Ano VIII - Nº 2054



   Estado da Bahia 
 Prefeitura Municipal de Nazaré 
  

 
Plano Plurianual Municipal 
               2018 -2021 Página 53 
 

ANEXO I - DA DIMENSÃO TÁTICA 

PODER  Executivo. 

EIXO ESTRÁTEGICO - II Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico com 
Sustentabilidade Ambiental.  

ÁREA TEMÁTICA Agricultura e Meio Ambiente, Indústria e Comércio. 

PROGRAMA Nº 07 Nazaré Sustentável. 

  

ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento 
Econômico, Agricultura e Meio Ambiente. 

  
OBJETIVO DO PROGRAMA:  
  
Promover às ações de incentivos a formação dos agricultores familiares e preservar o 
meio ambiente, cuidar do nosso rio pensando em vida sustentável, protegendo o meio 
ambiente de forma inteligente e com atitudes simples. 

  
RECURSO DO PROGRAMA  R$ 16.635.212,40  
  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Realizar através de cursos e capacitações voltados para o desenvolvimento rural 
sustentável, viabilizando a venda direta do produtor ao consumidor, oportunizando e 
incentivando o conhecimento e profissionalização do agricultor. 

  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Melhorar as condições dos produtores 

  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Preservação das matas ciliares e seus biomas. 

  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Promover a sustentabilidade no campo. 

  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Promover sistema de cooperativismo e associativismo. 

  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Promover garantia de mercado. 

  
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Preservar o Meio Ambiente. 
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COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Promover sistema de cooperativismo e associativismo. 

  
 
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  
Buscar incentivo fiscal para atrair a instalação de grandes empresas no município. 
  
 

        

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Criação da Lei Municipal que multa o cidadão que venha 
contribuir com descarte indevido do lixo. 

Procuradoria. 

        

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Fazer parceria com a secretaria de educação para 
melhor orienta a nossa população em relação ao meio 
ambiente. 

Secretaria Municipal de 
Educação. 

  
 

        

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Fomentar primeiro emprego, garantindo a primeira 
oportunidade de emprego a jovens de 16 a 23 anos. 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social. 

  
 

        

COMPROMISSO TRANSVERSAL ÓRGÃO 
Desenvolver e estimular o turismo religioso e cultural, 
visando a movimentação do comercio. 

Secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo. 

 
     

META 1- Capacitar produtores. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

60 Zona Rural Unidade 

  
 
META 2- Melhorar a produção na agricultura. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

80 Zona Rural % 

  
 
META 3- Diminuir o êxodo rural. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

70 Zona Rural % 
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META 4- Realizar feiras de agricultura familiar. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

4 Município/Zona Rural  Unidade 

    
META 5- Palestras de educação ambiental para a população. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

30 Município Unidade 

  
   

META 6- Implantar uma equipe técnica para melhor atender a população. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

100 Município % 

META 7- Diminuir a poluição sonora. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

100 Município % 

META 8-  Restaurar o transporte fluvial. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

100 Município % 

META 9- Plantar muda de árvores. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

5.000 
Secretaria do Meio 

Ambiente 
Unidade 

META 10-  Participar das conferências que tratam do meio ambiente. 

  
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

100 
Secretaria de Meio 

Ambiente 
% 

META 11-  Realizar saneamento básico. 

  
Quantidade 

 
Regionalização Unidade de Medida 

80 Município % 
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INICIATIVA 
  
1- Promover a redução da desigualdade social. 

 
2- Promover o desenvolvimento rural sustentável voltado para a agricultura familiar. 

  
 3- Trabalhar juntamente com o programa Economia Solidária para a valorização dos 
trabalhos da mulher e artesanato.  

4 - Incentivar Associações Cooperativas para fabricação de Polpa de Frutas, Doces, Roupas, 
Calçados, Artesanatos, Cerâmicas e produtos regionais, como oriundos do dendê e da 
mandioca. 

5- Criar meios que garantam a permanência dos jovens do campo. 

6 - Criar parcerias com os outros municípios para despoluir o rio Jaguaripe. 

     

7- Realizar reuniões com os produtores rurais para manter a preservação da natureza. 
     

 8 - Fazer parcerias e atuar com os órgãos que cuidam do meio ambiente. 

     

9- Reutilização do óleo comestível. 

10 - Fazer parcerias com os nossos licenciados para comemorar o dia do meio ambiente. 

11- Instituir rotina de fiscalizações quanto ao uso do meio ambiente.  

12- Limpeza do rio. 

13- Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais nos mercados 
de trabalho – público privado.  

14- Promover e fortalecer parcerias entre municípios para favorecimento da agropecuária 
e comercio. 

 
 
 
 
 
 

Esta edição encontra-se no site: www.nazare.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Nazaré

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VXDHDBU8/FEL9YEENY9DHG

Quarta-feira
8 de Novembro de 2017
66 - Ano VIII - Nº 2054



   Estado da Bahia 
 Prefeitura Municipal de Nazaré 
  

 
Plano Plurianual Municipal 
               2018 -2021 Página 57 
 

 
 

INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

REFERÊNCIA ÍNDICE 
ESPERADO 

PPA DATA  ÍNDICE 
Números de cooperativas instaladas. UND 2017 - 5 

Números de agricultores capacitados. % 2017 - 100 

A permanência dos jovens no campo. % 2017 - 30 

Número de ações de conscientização 
ambiental realizada. 

UND 
2017 - 20 

Mudas de árvores plantadas. UND 2017 - 5.000 

Limpeza do rio. % 2017 - 100 

Conferências ambientais. 
UND 

2017 
- 
 

5 

*Município pretende   a partir deste plano acompanhar seus indicadores 
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ANEXO I - DA DIMENSÃO TÁTICA 

PODER Executivo. 

EIXO ESTRÁTEGICO - III Planejamento e Gestão Estratégica com Participação Social. 

ÁREA DE GESTÃO Gestão. 

PROGRAMA Nº 08 Gestão Efetiva. 

 
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal De Administração. 

 
OBJETIVO DO PROGRAMA:  
 
Promover a qualificação técnica para todos os servidores municipais de forma a alcançar a 
efetividade na administração pública. 

 
RECURSO DO PROGRAMA  R$ 31.402.973,56   

 
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Satisfação da população. 

 
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Reforma administrativa. 
 
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Intolerância à corrupção. 

 
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Transparência e livre acesso á informação. 

 
COMPROMISSOS DO PROGRAMA  

Trabalhar com base em metas e indicadores. 

 
META 1-  Efetividade operacional. 
 
 

Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

100 Município  % 
 

 
META 2- Qualidade na execução das demandas administrativas. 
 
 

Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

90 Município % 
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META 3- Otimização dos recursos públicos. 
 
 

Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

100 Município % 
  
 
META 4-  Criação de departamento de transportes. 
 
 

Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
 

 
META 5 -  Criação de departamento de TI, reprografia e digitalização. 

 
 

Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

3 Município Unidade 
 

 
META 6-  Avaliação periódica dos servidores. 

 
 

Quantidade Regionalização Unidade de Medida 
16 Município Unidade 

  
 
META 7-  Celeridade nos processos administrativos. 
 
 

Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

70 Município % 
  
 
META 8-  Participação dos servidores públicos em cursos de 

capacitação. 
 
 

Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

100 Município Unidade 
 

 
META 9-  Criação da ouvidoria. 

 
Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

1 Município Unidade 
 
 
INICIATIVA 

 
1-Implementar assessoria técnica com o SEBRAE, formação e acompanhamento do 
pequeno agricultor, marisqueiras e pescadores. 
 

2-Realização de concursos públicos. 
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3-Implantação de um centro com prestação de serviços de atendimento ao público na 
central de abastecimento.  
 
4- Desprecarização da guarda municipal. 

 
 

INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

REFERÊNCIA ÍNDICE 
ESPERADO 

PPA DATA  ÍNDICE 

Reequipar as Unidades Administrativas  % 2017  - 100 
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ANEXO I - DA DIMENSÃO TÁTICA 

PODER Legislativo. 

EIXO ESTRÁTEGICO IV Ação Legislativa e Controle das Contas Públicas. 

ÁREA DE GESTÃO Ação Legislativa. 

PROGRAMA DE GESTÃO -09 Fortalecimento da Ação Legislativa. 

                  
OBJETIVO:  
                  
Apreciar proposições em geral, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e 
de seus representantes do Poder Público, desempenhando as demais prerrogativas 
constitucionais do órgão e de seus membros. 

                  
RECURSO DO PROGRAMA R$ 7.273.000,00  
                  
COMPROMISSO 

                  

Estabelecer novo padrão de relação entre Município e sociedade, exercendo a fiscalização 
e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e 
interatividade, enfatizando a normatização e o controle social. 

                  

ÓRGÃO RESPONSÁVEL Câmara Municipal de Nazaré. 

                  
META QUALITATIVA  Desenvolver de forma eficaz o controle externo. 

                  

REGIONALIZAÇÃO 

Município de Nazaré.  

ENTREGA/INICIATIVA 

  
Reforma do Prédio da Câmara. 

  

Manutenção das Atividades do Legislativo. 

  

Promover a Democracia.  

  

Promover a Justiça social e igualdade dos direitos.  
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META 1 Reforma / Ampliação do Prédio da Câmara  

Quantidade Regionalização Unidade de Medida 

1 Município Unid 

 

INDICADOR 
UNIDADE DE 

MEDIDA 

 REFERÊNCIA ÍNDICE 
ESPERADO 

PPA DATA  ÍNDICE 

Eficiência no serviço público. % 2017 80 100 
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL  

O PPA PARTICIPATIVO 

O Governo Municipal realizou o Plano Plurianual Participativo (PPA-P), 
processo de escuta social que tem o objetivo de coletar subsídios para a construção 
do Plano Plurianual 2018 - 2021. O Controle Interno e demais secretarias foram 
responsáveis pela articulação do PPA-P, que contou com a colaboração e o 

envolvimento de diversos órgãos da administração pública. 

Em relação ao processo de construção do PPA, foi introduzida a criação dos 
Grupos de Trabalho, compostos por membros das Secretarias de Saúde, Educação, 
Assistência Social, Agricultura, Infraestrutura, Administração e Fazenda. A medida 
permitiu o compartilhamento da construção do PPA-P com representantes da 
gestão Municipal, que se engajaram na mobilização dos participantes e atuaram 
como multiplicadores da escuta social, viabilizando a realização das plenárias. Esta 
medida contribuiu positivamente para o amadurecimento do processo e um maior 

engajamento social.  

Como primeiro passo da realização do PPA-P aconteceu uma reunião 
interna, para a sensibilização e definição dos representantes do GT (Grupo de 
Trabalho). Em seguida foram marcadas as plenárias que ocorreram nas regiões 
que puderam contar com o maior número possível de moradores locais e de 

representantes da sociedade civil organizada. 

No período de 17 a 18 de Julho e 2017 foram realizadas 03 plenárias nos 

núcleos de Copioba Mirim, Leone e Sede. 

A metodologia aplicada nas escutas foi de explanação sobre o que é PPA–P, 
qual a contribuição que a sociedade pode trazer para o processo de elaboração, 
fomentando o controle social. Foram trabalhados os eixos estratégico em suas 
formas transversais, deixando claro que aquele espaço era deles, onde todas as 
contribuições poderiam ser colocadas dentro dos temas tratados. Deste processo 
foram catalogadas pelo menos 66 prioridades por plenária, devendo cada eixo 
escolher suas prioridades, para em seguida compartilhar com um grande grupo, 
tendo este em conjunto que definir as mais importantes.  

Entretanto, a cada escuta verificou-se a necessidade de aprimorar a escuta 
social. Desta forma, foram promovidas mudanças metodológicas que estimularam 
a discussão coletiva, a reflexão e a síntese acerca da natureza das propostas, 
considerando como cenário o contexto de cada localidade, o número de 
participantes e realidade regional. A adoção desta nova metodologia permitiu a 
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elevação da qualidade e a redução do número de proposições apresentadas, que se 

tornaram mais aderentes às especificidades do PPA. 

Nas plenárias, a primeira etapa da escuta social envolveu uma atividade de 
sensibilização sobre a importância da tomada de decisões de forma coletiva. Em 

conversa foram estabelecidas 03 regras de ouro:  

1º todos poderiam se expressar, porém teriam que respeitar a ideia do outro; 

2º os presentes iriam representar a maioria, fazendo um esforço para pensar as 

proposições que atendessem à maioria e não aos seus interesses individuais; e   

3º que aquele espaço era para discutir ideias e não para falar de política. Desta 
forma cada pessoa, ali presente, foi estimulada a refletir sobre as decisões 
individuais, orientadas por caráter competitivo e sobre as opções em grupo 
voltadas para os ganhos coletivos.   

Em seguida, ocorreu uma reflexão sobre os aspectos positivos e negativos, 
por núcleo temático, quando foram apontadas as potencialidades e oportunidades 

por um lado e os estrangulamentos e ameaças pelo outro. 

A partir das reflexões sobre a necessidade de se discutir e propor, sob uma 
perspectiva coletiva e mais voltada para o conjunto – e considerando a discussão 
sobre os aspectos positivos e negativos, os participantes das salas temáticas foram 
divididos em grupos, de acordo com o núcleo temático. Teve início, então, a 
discussão e a apresentação coletiva de propostas, com o auxílio das mediadoras, 
que facilitaram o trabalho em sala, foi realizada uma sistematização preliminar das 
propostas, como a fusão de proposições com conteúdo semelhante ou a análise 

daquelas que continham conteúdos conflitantes. 

Depois de concluída a etapa de apresentação das propostas pelos grupos, as 
informações foram compiladas para que pudessem fazer parte integrante do PPA –

P. 

Dentre os critérios observados está a objetividade das propostas, sendo 
verificadas aquelas que envolvem proposição de intervenção para o governo e/ou 

tenham objetivos claros ou mensuráveis, o que facilita a análise pelas secretarias.  

Como necessidades preliminares, foram consideradas as propostas que 
envolvam medidas que estejam contempladas no conjunto de atribuições previstas 
para o Plano Plurianual. No caso de propostas cujo conteúdo está contemplado em 
outra proposta, fez-se a opção pela validação de apenas uma delas, racionalizando 
o processo ao evitar que as secretarias trabalhassem com muitas propostas com o 

mesmo conteúdo. 
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Também foi realizada a semana do planejamento interno, tendo sido 
realizadas reuniões com as secretarias com o objetivo de apresentar as demandas 
e alinhar as propostas à realidade do Município, promovendo a compatibilização 
das proposições validadas entre sociedade e governo. 

 Este exercício permitiu às secretarias visualizar as proposições da 
sociedade já nos programas elaborados nas mesas temáticas, facilitando o 

processo de avaliação e seleção, quando considerado cabível. 

Esta participação mais ampla converge com o propósito do Município de 
fortalecer a parceria com a sociedade, o que constitui uma tendência na gestão das 
sociedades democráticas modernas, favorecendo à implementação do controle 

social e o exercício da cidadania. 

ANEXO II - METAS E PRIORIDADES 

EIXO 
TEMÁTICO 

TE
M

AS
 

PROPOSTA DE  METAS 
PRIORIDADES DA GESTÃO 

PRIORIDADES 
DA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA- LEONE  

PRIORIDADES DA 
AUDIÊNCIA 
PÚBLICA- 

COPIOBA MIRIM -  

PRIORIDADES 
DA 

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA - 

SEDE  

I-
 IN

CL
U

SÃ
O

 S
O

CI
AL

 E
 A

FI
RM

AÇ
ÃO

 D
E 

D
IR

EI
TO

S 

ED
U

CA
ÇÃ

O
 

Construção de escolas. 

Reforma de 
escolas. 

Reforma das 
escolas de 

Copioba Mirim, 
Copioba Açu e 

Mucambo. 

Reforma e 
readequação 
das escolas.  

Construção de creches. 

Aquisição de veículos. 

Aquisição de materiais 
permanentes. 

Reforma de escolas. 

Implantação de escolas em 
tempo integral. 

Aquisição de imóvel para 
implantação do ensino 
superior e técnico. 

Aquisição de 02 sprinters, 02 
motos, 03 carros pequenos e 
01 micro ônibus. 
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ANEXO II - METAS E PRIORIDADES 

EIXO 
TEMÁTICO 

TE
M

AS
 

PROPOSTA DE METAS 
PRIORIDADES DA GESTÃO 

PRIORIDADES 
DA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA- 
LEONE  

PRIORIDADES DA 
AUDIÊNCIA 
PÚBLICA- 

COPIOBA MIRIM  

PRIORIDADES 
DA 

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA - 

SEDE  

I-
 IN

CL
U

SÃ
O

 S
O

CI
AL

 E
 A

FI
RM

AÇ
ÃO

 D
E 

D
IR

EI
TO

S 

SA
Ú

D
E 

Construção de 02 Unidades de 
Saúde da Família. 

Veículo para 
transportar 

comunidade ao 
PSF. 

Implantação da 
equipe de saúde 

bucal. 

Reforma da 
Policlínica. 

Reforma da policlínica. 

Implantação de saúde bucal 
nas escolas. 

Construção e Reforma  do PSF 
da Santa Rita (urbana) e 
Mucambo (rural). 
Construir 7 (sete) academia de 
saúde da zona urbana e zona 
rural. 

Aquisição de ambulância. 

Construção da base da SAMU. 

Construção do CAPS – 
implantar ouvidoria do SUS. 

Implantação de 5 (cinco) 
equipes de saúde bucal. 

Aquisição de equipamentos 
hospitalares. 

 

EIXO 
TEMÁTICO 

TE
M

AS
 

PROPOSTA DE  METAS 
PRIORIDADES DA GESTÃO 

PRIORIDADES DA 
AUDIÊNCIA 

PÚBLICA- LEONE  

PRIORIDADES 
DA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA- 
COPIOBA MIRIM  

PRIORIDADE
S DA 

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA - 

SEDE  

I-
 IN

CL
U

SÃ
O

 S
O

CI
AL

 E
 

AF
IR

M
AÇ

ÃO
 D

E 
D

IR
EI

TO
S 

AS
SI

ST
ÊN

CI
A 

SO
CI

AL
 Aquisição de 02 carros. 

Implantação de 
casa de 

acolhimento. 

Aquisição de 
veículo para o 
Bolsa Família. 

Implantação 
da Casa de 

Acolhimento. 

Construção do CREAS. 

Construção da casa do 
acolhimento. 

Reforma da sede da secretaria 
de ação social. 
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ANEXO II - METAS E PRIORIDADES 

 
 

TE
M

AS
 

PROPOSTA DE  METAS 
PRIORIDADES DA GESTÃO 

PRIORIDADES DA 
AUDIÊNCIA 

PÚBLICA- LEONE  

PRIORIDADES DA 
AUDIÊNCIA 

PÚBLICA- COPIOBA 
MIRIM  

PRIORIDADES 
DA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA - 
SEDE  

I-
 IN

CL
U

SÃ
O

 S
O

CI
AL

 E
 

AF
IR

M
AÇ

ÃO
 D

E 
D

IR
EI

TO
S  

ES
PO

RT
E 

E 
LA

ZE
R

 

Reformar o estádio municipal 
para receber jogos do 
campeonato baiano de futebol. 

      

Construir uma quadra 
poliesportiva coberta. 

Criar uma área para artes 
marciais (ginásio de luta). 

Implantar programa atleta do 
futuro. 

Restaurar quadras e campos 
da cidade. 

 

EIXO 
TEMÁTICO 

TE
M

AS
 

PROPOSTA DE  METAS 
PRIORIDADES DA GESTÃO 

PRIORIDADES DA 
AUDIÊNCIA 

PÚBLICA- LEONE -  

PRIORIDADES DA 
AUDIÊNCIA 

PÚBLICA- COPIOBA 
MIRIM -  

PRIORIDADES 
DA 

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA - 

SEDE -  

EI
XO

 II
- I

N
FR

AE
ST

R
U

TU
R

A 
E 

D
ES

EN
VO

LV
IM

EN
TO

 E
CO

N
Ô

M
IC

O
 C

O
M

 
SU

ST
EN

TA
BI

LI
D

AD
E 

AM
BI

EN
TA

L 

D
EF

ES
A 

CI
VI

L 
E 

SE
GU

R
AN

ÇA
 

Aquisição de 01 veículo tipo 
utilitário 4x4 para defesa civil. 

Projeto habitacional 
para áreas de risco. 

Aquisição de 
veículo e 

equipamentos 
para Defesa Civil e 
Guarda Municipal. 

Projeto para 
redirecionam

ento das 
famílias que 

vivem em 
área de risco. 

Aquisição de 01 veículo 
utilitário 4x2 para 
departamento de transito. 

Aquisição de 01 veículo 
automóvel para Guarda 
Municipal. 

Projeto habitacional com 
prioridade para os moradores 
das áreas de risco. 

Compra de equipamentos de 
defesa para a Guarda Civil 
Municipal. 
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ANEXO II - METAS E PRIORIDADES 

EIXO 
TEMÁTICO TE

M
AS

 

PROPOSTA DE METAS 
PRIORIDADES DA GESTÃO 

PRIORIDADES DA 
AUDIÊNCIA 

PÚBLICA- LEONE  

PRIORIDADES DA 
AUDIÊNCIA 
PÚBLICA- 

COPIOBA MIRIM  

PRIORIDADES 
DA 

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA - 

SEDE  

EI
XO

 II
- I

N
FR

AE
ST

R
U

TU
R

A 
E 

D
ES

EN
VO

LV
IM

EN
TO

 S
O

CI
AL

 C
O

M
 

SU
ST

EN
TA

BI
LI

D
AD

E 
AM

BI
EN

TA
L 

IN
FR

AE
ST

R
U

TU
RA

 

 Implantação de sistema de 
saneamento básico com 
prestações de tratamento.  

Construção de 
fossas nas 

residências 
(Unidades 

Sanitárias). 

Expansão da rede 
de iluminação e 

energia de 
Copioba Mirim. 

Pavimentação 
em 

calçamento 
e/ou asfáltico 

- Areia 
Branca. 

Reformular, atualizar e 
implementar o PDDU. 

Elaborar nova lei de uso do 
solo. 

 Executar o plano de 
saneamento do município. 

Recuperação e reforma da via 
sacra e do monumento Jesus 
de Nazaré. 

Reforma e modernização do 
terminal rodoviário. 

 Implantação de terminal de 
transporte alternativo e 
reestruturação da circulação 
de vans na cidade. 

Urbanização de área contígua 
ao centro de abastecimento. 

Pavimentação de estradas 
vicinais. 

Implantação de equipamentos 
infantis. 

 

EIXO 
TEMÁTICO 

TE
M

AS
 

PROPOSTA DE  METAS 
PRIORIDADES DA GESTÃO 

PRIORIDADES DA 
AUDIÊNCIA 

PÚBLICA- LEONE  

PRIORIDADES 
DA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA- 
COPIOBA MIRIM  

PRIORIDADES 
DA 

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA - 

SEDE  

EI
XO

 II
- I

N
FR

AE
ST

RU
TU

RA
 E

 
D

ES
EN

VO
LV

IM
EN

TO
 S

O
CI

AL
 C

O
M

 
SU

ST
EN

TA
BI

LI
D

AD
E 

AM
BI

EN
TA

L 

IN
D

Ú
ST

RI
A,

 E
CO

N
O

M
IA

 S
O

LI
D

ÁR
IA

 E
 

M
EI

O
 A

M
BI

EN
TE

. 

Criar coleta seletiva do lixo. 

Implantar aterro 
sanitário. 

Implantação da 
fábrica de 

compostagem e 
reciclagem. 

Implantação 
de fábrica de 

compostagem 
e reciclagem.  

Implantar aterro sanitário. 

Aquisição de 01 carro para 
fazer vistorias. 

Restaurar o transporte fluvial. 

Implantação da fábrica de 
compostagem e reciclagem. 

Fomentar o transporte fluvial. 
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ANEXO II - METAS E PRIORIDADES 

EIXO 
TEMÁTICO 

TE
M

AS
 

PROPOSTA DE  METAS 
PRIORIDADES DA GESTÃO 

PRIORIDADES DA 
AUDIÊNCIA 

PÚBLICA- LEONE  

PRIORIDADES 
DA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA- 
COPIOBA MIRIM  

PRIORIDADES 
DA 

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA - 

SEDE  

EI
XO

 II
- 

IN
FR

AE
ST

RU
TU

RA
 E

 
D

ES
EN

VO
LV

IM
EN

TO
  

EC
O

N
Ô

M
IC

O
 C

O
M

 D
E 

AM
BI

EN
TA

L 

AG
RI

CU
LT

U
RA

 Construção de um centro de 
treinamento técnico. 

Construção de um 
centro de 

treinamento 
técnico. 

Criação do Centro 
de Treinamento 

Agrícola. 

Construção de 
um Centro de 
Treinamento 

Técnico. 
Compra de um veículo. 

Aquisição de máquinas e 
equipamentos. 

 

EIXO 
TEMÁTICO TE

M
AS

 

PROPOSTA DE  METAS 
PRIORIDADES DA GESTÃO 

PRIORIDADES DA 
AUDIÊNCIA 

PÚBLICA- LEONE  

PRIORIDADES 
DA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA- 
COPIOBA MIRIM  

PRIORIDADES 
DA 

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA - 

SEDE  

I-
 IN

CL
U

SÃ
O

 S
O

CI
AL

 E
 

AF
IR

M
AÇ

ÃO
 D

E 
D

IR
EI

TO
S 

CU
LT

U
RA

 E
 T

U
RI

SM
O

  

Aquisição de veículos. 

Implantação de 
biblioteca 

informatizada. 

Construção de um 
banheiro na Igreja 

e apoio 
(operacional 
técnico) para 
realização da 

trezena de Santo 
Antônio. 

Recuperação 
dos 

monumentos. 

Aquisição de equipamentos e 
sistemas computadorizado 
moderno. 

Reforma de Prédios 
Históricos. 
Recuperação dos 
Monumentos Históricos. 
Recuperar e implementar  
Biblioteca Pública. 
Criação de um museu. 

 

EIXO 
TEMÁTICO 

TE
M

AS
 

PROPOSTA DE METAS 
PRIORIDADES DA GESTÃO 

PRIORIDADES DA 
AUDIÊNCIA 

PÚBLICA- LEONE  

PRIORIDADES 
DA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA- 
COPIOBA MIRIM   

PRIORIDADES 
DA 

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA - 

SEDE  

EI
XO

 II
I-

 P
LA

N
EJ

AM
EN

TO
 E

 G
ES

TÃ
O

 
ES

TR
AT

ÉG
IC

A 
CO

M
 P

AR
TI

CI
PA

ÇÃ
O

 S
O

CI
AL

 

GE
ST

ÃO
 

Construção do almoxarifado 
central. 

Implantação da 
Ouvidoria. 

Implantação da 
Ouvidoria. 

Reforma/Const
rução de 

prédio para 
instalação de 

Unidade 
Educacional de 
Curso Técnico 

e superior. 

Reforma do prédio dos arcos. 

Reforma de prédio para a 
instalação de unidade 
educacional de curso técnico e 
superior. 

Reforma do Paço Municipal. 

Adquirir computadores. 

Implantação do departamento 
de transporte. 

Implantação de departamento 
de TI (tecnologia da 
informação). 

Implantação da ouvidoria. 
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EIXO 
TEMÁTICO NOME DO EIXO PRIORIDADE DO EIXO VOTOS LOCALIDADE 

I 
 INCLUSÃO SOCIAL E AFIRMAÇÃO DE 
DIREITOS. Reforma das escolas 

15 

LEONE 
II 

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL. 

Construção de um Centro 
de Treinamento Técnico 

 

III 
PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA 
COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL. 

Implantação da 
Ouvidoria  

 
EIXO 

TEMÁTICO NOME DO EIXO PRIORIDADE DO EIXO VOTOS LOCALIDADE 

I 
 INCLUSÃO SOCIAL E AFIRMAÇÃO DE 
DIREITOS. 

Implantação da equipe 
bucal 

7 

MIRIM 
II 

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 
ECONÕMICO COM SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL. 

Expansão da rede de 
energia 

3 

III 
PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA 
COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL. 

Implantação da 
Ouvidoria 

13 

 
 

EIXO 
TEMÁTICO NOME DO EIXO  PRIORIDADE DO EIXO  VOTOS  LOCALIDADE 

I 
 INCLUSÃO SOCIAL E AFIRMAÇÃO DE 
DIREITOS. 

Reforma e readequação 
das escolas.  

24 

SEDE II 

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 
ECONÕMICO COM SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL. 

Pavimentação e 
calçamento e/ou asfalto - 
Areia Branca. 

7 

III 

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA 
COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL. 

Reforma/Construção de 
prédio para instalação de 
Unidade Educacional de 
Cursos Técnicos e/ou 
superior. 

17 
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PROGRAMA  
TEMÁTICO 

81% 

PROGRAMA DE 
GESTÃO 

19% 

INVESTIMENTO  POR TIPO DE PROGRAMA  

 

DIMENSÃO OPERACIONAL 

Relaciona-se com a otimização na aplicação dos recursos disponíveis e a 

qualidade dos produtos entregues, sendo especialmente tratada no Orçamento. 

FINANCIAMENTO DO PPA – 2018 -2021 

Os Eixos e Diretrizes Estratégicas, bem como os Programas expressos no 
PPA 2018-2021, traduzem-se na alocação de recursos prevista para o período do 
Plano.  

Nos próximos quatro anos o PPA estima dispêndios globais,  da ordem de 
R$ 206.709.200,00.  
 

INVESTIMENTO POR TIPO DE PROGRAMA 

Dois tipos de Programas compõem o PPA 2018-2021: 
 
a) Programas Temáticos: organizados por recortes selecionados de políticas 
públicas, expressam e orientam a ação governamental para a entrega de bens e 
serviços à sociedade; 
 
b) Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: expressam as ações 
destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. 
 
Do total de recursos previstos no PPA, 81% estão vinculados aos Programas 
Temáticos e 19% aos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços. 
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TOTAL DOS INVESTIMENTOS 

ESPECIFICAÇÃO ORIGEM   RECURSO % 

RECEITAS 
Corrente - Ordinária  R$         110.558.700,00  53,49% 
Corrente - Vinculada  R$            85.058.000,00  41,15% 
Capital  R$            11.092.500,00  5,37% 

TOTAL  R$     206.709.200,00  100% 
 

 
 

 

 

 

 

  

Corrente - 
Ordinária; 

53,49% 

Corrente - 
Vinculada; 

41,15% 

Capital; 5,37% 

TOTAL DOS INVESTIMENTOS- PPA  2018 -2021 
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Educação 
6,28% 

Saúde 
16,77% 

Social 
5,01% 

Demais 
Ordinárias 

71,94% 

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS  

 

INVESTIMENTOS POR FONTE DE RECURSO 

RECEITAS - PRÓPRIAS  R$  110.558.700,00  100% 
              

ESPECIFICAÇÃO ORIGEM   RECURSO % 

Ordinária 

Educação           R$    6.948.585,00    6% 

Saúde         R$  18.538.380,00 17% 

Social          R$    5.533.775,00 5,01% 

Demais Ordinárias          R$  79.537.960,00 72% 
TOTAL    R$ 110.558.700,00  100% 
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ORÇAMENTÁRIA - VINCULADA R$ 85.058.000,00 100% 
              

ESPECIFICAÇÃO ORIGEM   RECURSO % 

Vinculada 

Educação / FNDE  R$                    6.263.000,00 7% 

FUNDEB  R$                 57.176.000,00 67% 

Saúde  R$                 17.223.000,00 20% 

Social  R$                    2.699.000,00 3% 

CID  R$                       238.500,00 0,28% 

FCBA  R$                         29.500,00 0,03% 

Convênios Correntes   R$                       115.000,00 0,14% 

FIES  R$                         49.500,00 0,06% 

Royalties  R$                   1.264.500,00 1% 

Receita de Remuneração                                      -     0,00% 

TOTAL R$                85.058.000,00 100% 
 

 
 

 

Educação / 
FNDE 

7,36% 

FUNDEB 
67,22% 

Saúde 
20,25% 

Social 
3,17% 

CID 
0,28% 

FCBA 
0,03% 

Convênios 
Correntes  

0,14% 

FIES 
0,06% 

Royalties 
1,49% 

Receita de 
Remuneração 

0,00% 

DISTRIBUIÇÃO DOS  RECURSOS VINCULADOS  
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RECEITA DE CAPITAL       R$ 11.092.500,00  100% 
              

ESPECIFICAÇÃO ORIGEM   RECURSO % 
Capital Convênios União R$ 11.092.500,00 100,00% 

TOTAL R$ 11.092.500,00 100,00% 
 

 
 
 
 
  

Convênios União 
100,00% 

DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO DE CAPITAL 
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DISTRIBUIÇÃO DOS CONVÊNIOS DA UNIÃO       R$ 11.092.500,00  100% 

              

ESPECIFICAÇÃO ORIGEM   RECURSO % 

Capital 

MEIO AMBIENTE  R$              423.000,00 3,81% 
ESPORTE R$                97.500,00 0,88% 
SAÚDE R$              552.000,00 4,98% 
EDUCAÇÃO R$              404.000,00 3,64% 
AGRICULTURA R$           1.100.000,00 9,92% 
TURISMO  R$           6.040.000,00 54,45% 
SOCIAL R$            1.676.000,00 15,11% 
INFRAESTRUTURA R$               800.000,00 7,21% 

TOTAL R$        11.092.500,00 100,00% 
 

 

 

 

  

MEIO AMBIENTE  
4% 

ESPORTE 
1% 

SAÚDE 
5% 

EDUCAÇÃO 
4% 

AGRICULTURA 
10% 

TURISMO  
54% 

SOCIAL 
15% 

INFRAESTRUTURA 
7% 

DISTRIBUIÇÃO  DOS INVESTIMENTOS DE CAPITAL 
POR ÁREA 
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COMPOSIÇÃO GERAL DOS INVESTIMENTOS POR ÁREA. 

Área de Investimento Livre   Vinculado   Convênio   TOTAL 

     
Legislativo  R$           7.273.000,00   R$                                 -     R$                        -     R$       7.273.000,00  

                                      -                                         -    
Educação  R$         6.948.585,00   R$        63.439.000,00   R$       404.000,00   R$     70.791.585,00  

                                  -    
Esporte e Lazer   R$           1.193.069,40   R$                                 -     R$          7.500,00   R$       1.290.569,40  

                                      -                                      -    

Saúde   R$           8.538.380,00   R$           7.223.000,00   R$       552.000,00   R$     36.313.380,00  
                                      -                                      -    

Defesa Civil e 
Segurança  R$           1.033.993,48   R$                                 -     R$                        -     R$       1.033.993,48  

                                      -                                      -    

Assistência Social e 
Cidadania  

 R$           5.533.775,00   R$            2.713.850,00   R$    .676.000,00   R$       9.923.625,00  

                                      -                                      -    

Infraestrutura  R$        13.521.453,20   R$            1.632.125,00   R$       800.000,00   R$     15.953.578,20  
                                      -                                      -    

Cultura  R$             .567.657,20   R$                  29.500,00   R$                        -     R$       5.597.157,20  
                                      -                                      -    

Meio Ambiente  R$           3.976.898,00   R$                                 -     R$       423.000,00   R$       4.399.898,00  
                                      -                                      -    

Indústria, Comércio, 
Serviços   R$           3.181.518,40   R$                                 -     R$                        -     R$       3.181.518,40  

                                      -                                      -    

Transporte   R$           2.386.138,80   R$                                 -     R$                        -     R$       2.386.138,80  
                                      -                                      -    

Turismo   R$           2.067.986,96     R$    .040.000,00   R$       8.107.986,96  
                                      -                                      -    

Agricultura, pesca e 
Economia Solidária   R$           7.953.796,00     R$    .100.000,00   R$       9.053.796,00  

                                  -    
Gabinete; 

Administração/ 
Planejamento e 

Finanças;  Fazenda; 
Controladoria  e 

Procuradoria  

 R$           1.382.448,56   R$                  20.525,00   R$                        -     R$     31.402.973,56  

                                  -    

 TOTAL   R$ 110.558.700,00 R$ 85.058.000,00 R$ 11.092.500,00 R$ 206.709.200,00 
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INVESTIMENTO POR PROGRAMA 

PROGRAMA  RECURSO   %   

Fortalecimento da Ação Legislativa   R$        7.273.000,00  4% 

Esporte para Todos   R$           1.290.569,40  1% 

Educando para a vida  R$         70.791.585,00  34% 

Humanização da Saúde  R$         36.313.380,00  18% 

Reconstrução e Requalificação de 
Nazaré das Farinhas   R$         19.373.710,48  

9% 

Justiça Social - Um direito Universal  R$           9.923.625,00  5% 

Cultura e Turismo para Todos  R$         13.705.144,16  7% 

Nazaré Sustentável  R$         16.635.212,40  8% 

Gestão Efetiva   R$         31.402.973,56  15% 

TOTAL  R$      206.709.200,00  100% 
 
 
 
 

Legislativo 
3% 

Educação 
34% 

Esporte e Lazer  
1% 

Saúde  
18% 

Desfesa Civil e Segurança 
0% 

Assistência Social e 
Cidadania  

5% 

Infraestrutura 
8% 

Cultura 
3% 

Meio 
Ambiente 

2% 

Industria, 
Comércio, 
Serviços  

2% 

Transporte  
1% 

Turismo  
4% 

Agricultura, pesca e 
Economia Solidária 

4% 
Gabinete 

;Administração/ 
Planejamento e Finanças;  
Fazenda; Controladoria  

e Procuradoria  
15% 

INVESTIMENTO POR ÁREA 
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Legisla Nazaré  
3,52% Esporte para Todos  

0,62% 

Educando para a 
vida 

34,25% 

Humaniza Saúde 
17,57% 

Recosntrução e 
Requalificação  de 

Nazaré das Farinhas  
9,37% 

Justiça 
Social - 

Um 
direito 

Universa
l 

4,80% 

Cultura e 
Turismo 

para 
Todos 
6,63% 

Nazaré 
Sustentável 

8,05% 

Gestão Efetiva  
15,19% 

INVESTIMENTO POR PROGRAMA  

Eixo Estratégico - I 
57,74% Eixo Estratégico - II 

23,55% 

Eixo  Estaratégico - III 
15,19% 

Eixo Estratégico - IV 
3,52% 

INVESTIMENTO POR EIXO ESTRATÉGICO 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INVESTIMENTO POR EIXO ESTRATÉGICO 

 
EIXO  IVESTIMENTO  % 

Eixo Estratégico - I  R$                                119.353.152,88 45% 
Eixo Estratégico - II  R$                                   48.680.073,56 18% 
Eixo  Estratégico - III  R$                                   31.402.973,56 12% 
Eixo Estratégico - IV  R$                                     7.273.000,00 3% 
TOTAL   R$                             206.709.200,00  77% 
 
 
 
 

 

Esta edição encontra-se no site: www.nazare.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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