
ANEXO I - METAS  
 

PRIORIDADES PARA 2006 
  
 
(PROGRAMA – ATIVIDADE/PROJETO) 
  
CÂMARA MUNICIPAL:  
 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 
Aquisição de móveis e equipamentos; 
Acompanhamento tecnológico; 
Manutenção da unidade; prover as unidades da Câmara com meios 
administrativos para a realização de suas atividades; 
Reforma da Sede do Poder Legislativo; 
Informatização e modernização tecnológica; 
Treinamento e qualificação de servidores; 
Capacitação dos vereadores; 
Divulgação dos atos do Legislativo por meios eletrônicos; 
Criação de cargos e contratação de pessoal. 
 
 

ADMINISTRAÇÃO:  
 
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 
Estudos e pesquisas econômico-sociais; 
Auditorias e consultorias; 
Contratação de Pessoal para os setores  necessários, inclusive para novas obras e 
instalações; 
Amortização da dívida Projeto SOMMA; 
Amortização da dívida junto à Previdência dos servidores municipais; 
Amortização da dívida junto ao INSS; 
Reposição ou aumento de vencimentos dos servidores municipais; 
Subvenções a associações,sindicatos e entidades filantrópicas publicas; 
 
 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
Aquisição de equipamentos de informática para os diversos setores da Administração; 
Aquisição de veículos para os diversos órgãos e unidades da Administração; 
Criação de Cargos, contratação e capacitação dos servidores municipais; 
Maquinas e equipamentos para os diversos órgãos e unidades da Administração;Aquisição 
de Mobiliário em Geral para os diversos órgãos e unidades da Administração; 
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EDUCAÇÃO:  
 
EDUCAÇÃO INFANTIL  
 
Reforma ou ampliação de Prédios de Creche e Pré-escolar; 
Aquisição de mobiliário e equipamentos para instalação das mesmas. 
 
ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Garantir transporte dos alunos da zona rural à cidade; 
Reforma  e ampliação de Prédios Escolares para o Ensino Fundamental; 
Aquisição de máquinas e equipamentos, e mobiliário para as Escolas Municipais; 
Aquisição de veículos para o transporte escolar; 
Subvenções às Escolas Municipais. 
 
ENSINO MÉDIO 
 
Apoiar e propiciar meios de transportes de alunos da zona rural á sede do 
município ou vilas; 
Garantir aos alunos carentes acesso á escola mediante doação de materiais e 
bolsa de estudos; 
Implantação de Programas de Educação à distância; 
Implantação de Oficina de Ofícios e de Escola Profissionalizante com 
aquisição de máquinas, equipamentos e mobiliário. 
 
 
ENSINO SUPERIOR 
 
Garantir transporte aos alunos universitários; 
Subvenções ás associações de estudantes; 
Doação de materiais ou bolsa de estudo a alunos universitários carentes. 
 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Apoio à construção da sede própria da APAE – Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionas 
Aquisição de equipamentos, máquinas e mobiliário para cessão a APAE; 
Subvenção ás entidades que cuidam de educação especial; 
Manutenção e implantação de cursos de alfabetização de adultos. 
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CULTURA:  
 
DIFUSÃO CULTURAL 
 
Reativação da fanfarra e banda de música municipal; 
Incentivo, realização  e organização de eventos e festas culturais, cívicas e populares; 
Subvenções a entidades para realização de festas culturais, cívicas e populares; 
Reestruturação e melhorias da Biblioteca Pública Municipal; 
Implantação de Escola Municipal de Música; 
Implantação do CENEG – Centro Nacional de Cidadania Negra. 
 
DESPORTO E LAZER: 
 
DESPORTO E LAZER 
 
Construção de quadras de areia e áreas de Lazer nas Comunidades Rurais;  
Construção de Ginásio Poliesportivo na Serra da Moeda ou Vila Coqueiros; 
Construção de campos de futebol nas Comunidades Rurais; 
Terraplanagem e gramagem de campos em comunidades Rurais 
Construção de pistas de bike e motocross; 
Implantação de Vila olímpica na sede do município; 
Incentivo à organização e participação em torneios e campeonatos desportivos locais e 
regionais. 
 
SAÚDE: 
 
ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO, VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E SER4VIÇOS COMPLEMENTARES.  
 
Atendimento da população na Unidade Mista de Saúde 
Contratação de Pessoal para as atividades de Saúde Pública; 
Aquisição de Veículos para as atividades de Saúde Pública; 
Aquisição de Medicamentos; 
Aquisição de Unidade Odontológica Móvel; 
Ampliação da Rede de atendimento Odontológica  em unidade fixa 
Aquisição de Unidade Móvel de Saúde; 
Aquisição de máquinas, equipamentos e mobiliários para as atividades de Saúde Pública; 
Subvenções a empresas públicas e privadas de atendimento à saúde, recuperação de 
alcoólatras e drogados; 
Contratação de Hospitais, Clínicas e congêneres em complemento às ações de saúde; 
Implantação da Farmácia Popular. 
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HABITAÇÃO:  
 
REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL E MELHORIAS 
 
Construção de casas populares diretamente ou mediante convênio; 
Construção de casas para pessoas carentes; 
Reformas de casas de pessoas carentes; 
Doação de bolsas de materiais para pessoas carentes; 
Aquisição de área e distribuição de lotes para pessoas carentes; 
Construção e reformas de banheiros e instalações sanitárias em casa de pessoas carentes 
 
SANEAMENTO:  
 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO 
 
Ampliação da Rede de Água nas Vias Urbanas e nas Vilas do Município; 
Perfuração de poços artesianos nas Comunidades Rurais; 
Ampliação da Rede coletora de Esgoto nas Vias Urbanas e implantação nas Vilas do 
Município; 
 
SEGURANÇA PÚBLICA:  
 
SEGURANÇA PÚBLICA 
 
Aquisição de veículo para cessão à Policia Militar 
Aquisição de equipamentos de segurança para cessão às Polícias Civil e Militar 
Contribuição em combustível em complementação às ações do estado mediante convênio; 
Apoio ao Conselho Municipal de Segurança Pública. 
 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:  
 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA 
 
Construção do Centro de Convivência para a 3ª. idade e aquisição de 
maquinas,equipamentos e mobiliário para sua  instalação; 
Ações de melhoria da qualidade de vida para adultos da 3ª. idade,e jovens sujeitos à 
exclusão social; 
Auxílio a gestantes,pessoas com tratamento específico e dificuldades temporárias,através 
de doação de cestas básicas e de medicamentos,auxílio-transporte, auxílio-natalidade, 
auxílio-funeral, apoio ao imigrante itinerante, bolsa-escola e bolsa-alimentação; 
Reforma, ampliação ou construção de prédios destinados ás atividades de Desenvolvimento 
Social e Promoção Humana; 
Aquisição de maquinas, equipamentos e mobiliários para as atividades de natureza de apoio 
ao desenvolvimento social. 
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GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA:  
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
 
Apoio a empreendedores para implantação de unidades industriais e comerciais; 
Aquisição de área para ampliação do Distrito Industrial 
Ações de incentivo a Indústria e Comércio 
Parcerias em Cursos de Capacitação de empresas Comerciais e Industriais. 
 
DESENVOLVIMENTO TURISTICO:  
 
DESENVOLVIMENTO TURISTICO 
 
Parcerias com ONGs,entidades civis e governamentais para desenvolvimento do turismo no 
município; 
Cursos e palestras de incentivo ao Agroturismo e Ecoturismo; 
Aquisição de área de lazer e turismo no município  em especial nas margens do Rio 
Grande. 
 
 
INFRA-ESTRUTURA URBANA:  
 
URBANISMO 
 
Construção, aquisição e fabricação de meio-fio e sarjetas; 
Aquisição de áreas para expansão urbana ou equipamentos públicos; 
Aquisição de imóveis;  
Construção de calçadas em parceria com os proprietários de imóveis urbanos; 
Construção de Galerias Pluviais; 
Pavimentação e recapeamento asfáltico em vias urbanas; 
Edificações e ampliações de prédios públicos; 
 
PAISAGISMO 
 
Construção de Praças Públicas; 
Paisagismo em praças, vias urbanas e logradouros públicos. 
 
ENERGIA ELETRICA 
 
Expansão da Energia Elétrica Urbana. 
 
TELECOMUNICAÇÕES 
 
Apoio a implantação de Radio e TV Educativa, máquinas e equipamentos para instalação 
das mesmas. 
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ABASTECIMENTO 
 
Implantação mediante convênio ou construção do Matadouro Municipal; 
Manutenção ou criação da Horta Municipal comunitária; 
Incentivo à Produção de Hortifrutigranjeiros. 
 
LIMPEZA PÚBLICA 
 
Aquisição de Caminhão e carrinhos para coleta de lixo doméstico;  
Máquinas, utensílios e outros equipamentos para coleta de lixo e entulhos. 
 
 
DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO E INFRA-ESTRUTURA 
RURAL:  
 
 
PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL  
 
Aquisição de Patrulhas Mecanizadas; 
Apoio á formação de Cooperativa de Produção; 
Implantação de Empório Rural; 
Programa Especial de Lavouras Comunitárias; 
Criação do banco de sêmen; 
Construção de tanques para a psicultura; 
Parcerias com o IMA e EMATER 
Criação do banco de sementes e insumos 
Ações de incentivo ao desenvolvimento do agronegócio; 
Cursos de capacitação do produtor rural. 
 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 
 
Aquisição de Moto niveladora; 
Aquisição de Pá-carregadeira ou trator retro-escavador; 
Aquisição de Caminhões para as atividades de infra-estrutura rural; 
Construção de pontes, galerias, mata-burros e congêneres nas estradas rurais; 
 
 
ENERGIA ELÉTRICA 
 
Extensão da energia Elétrica Rural ao Produtor. 
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PRESERVAÇÃO AMBIENTAL:  
 
RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO 
 
Construção da Usina de Reciclagem e compostagem de lixo; 
Aquisição de área para aterro sanitário 
Aquisição de trator, caminhão, máquinas, equipamentos e materiais para aterro sanitário. 
TRATAMENTO DE ESGOTO 
 
Aquisição de máquinas, equipamentos e serviços para complementação da ETE- Estação de 
Tratamento de Esgoto. 
 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL 
 
Aquisição de área para implantação de Parque Ecológico 
Criação do Viveiro de Mudas 
Recomposição de áreas degradadas 
Combate à erosão do solo 
Ações gerais para a preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. 
 
IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITAPAGIPE:  
 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
 
Cálculos atuariais e revisão da Legislação; 
Aquisição de máquinas, equipamentos e mobiliários para as atividades previdenciárias; 
Contratação de técnicos e servidor; 
Capacitação de dirigentes e conselheiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


