
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANO DE GOVERNO 

Prefeito: Tiago de Dejair        Vice-Prefeito: Man 

 

MUNICIPIO DE UNA 2021-2024 – PARTIDO PROGRESSISTA (PP) 

 

MENSAGEM 

 

Amigo eleitor, 

O plano de governo que apresentamos aqui foi elaborado a partir de informações 

enviadas pela população através da nossa Plataforma Digital de Discussão Sobre Gestão 

Pública. Neste sentido, visando oportunizar a participação da população no processo de 

construção deste plano, o Partido Progressista, cujo lema é “OPORTUNIDADES PARA 

TODOS”, entende que políticas públicas voltadas a melhoria da qualidade de vida da 

população devem ser construídas, também, a partir da percepção da população. 

Em tempos de pandemia, onde o corpo-a-corpo com o eleitor não se faz possível 

como tradicionalmente se fazia, buscamos inovar, construindo uma plataforma digital 

inclusiva, no sentido de partilhar e debater as ideias, e, ao mesmo tempo, não expor a 

população a riscos. 

Buscando proporcionar “oportunidades para todos”, a confecção deste Plano foi feita 

também a partir da colaboração de comunidades das regiões mais distantes da sede do 

município, onde o acesso à internet é mais difícil. Através de visitas controladas e seguindo 

os protocolos de segurança elaborados pela autoridade de saúde competente, conseguimos 

garantir a participação das comunidades de todas as regiões do município. 

As propostas contidas neste Plano, que é na verdade uma ferramenta de Gestão 

Pública Participativa, buscam atender fielmente aos principais anseios da comunidade de 

maneira a respeitar cada realidade e particularidade das diversas regiões do nosso 

Município. Vale ressaltar que as propostas aqui apresentadas não são propostas fechadas, 

cabendo a possibilidade de melhora-las ou aperfeiçoa-las à medida que forem implantadas, 

bem como, novas propostas podem surgir ao longo do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETOR: EDUCAÇÃO 

A Educação é o pilar para o desenvolvimento de uma sociedade justa, que ofereça 

OPORTUNIDADES PARA TODOS. Neste sentido, o Progressistas acredita que este 

plano pode ser uma ferramenta norteadora das ações a serem desenvolvidas buscando 

atingir as metas de desenvolvimento dos estudantes/educandos, garantindo o direito a 

educação a todos os cidadãos como preconiza a Constituição Federal de 1988. 

Principais Propostas: 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Ampliação de vagas para Creche Frei Silvério; 

 Assegurar encontros, estudos, seminários visando conscientizar a comunidade 

quanto a importância da matrícula e permanência da criança na Educação Infantil; 

 Assegurar acesso à Educação Infantil nas escolas do campo; 

 Promover o fortalecimento da Educação Infantil através de práticas pedagógicas que 

envolva as interações e as atividades lúdicas como preconiza a Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEIs- 2009) através do Projeto: Dia 

do Brincar; 

 Implementação de aulas de Educação Física com o Educador físico. 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS / ANOS FINAIS 

 Promover a construção da Proposta pedagógica para Ensino Fundamental de forma 

unificada de maneira a assegurar a formação básica comum para toda rede municipal; 

 Implementação da Avaliação Unificada para Ensino Fundamental em toda rede 

municipal; 

 Implementação do Projeto de Leitura itinerante que atenderá a sede e o campo; 

 Aperfeiçoar as relações entre Ministério Público, Conselho Tutelar e Secretarias 

Municipais de desenvolvimento Social e Saúde, no intuito de fortalecer o 

acompanhamento e o monitoramento de acesso e da permanência na escola por parte 

dos beneficiários de programas de transferência de renda identificando motivos de 

ausência, garantindo a frequência e apoio à aprendizagem; 

 Manter programa nacional de provimento das escolas municipais para aquisição e 

manutenção de equipamentos tecnológicos, mobiliários, materiais didáticos- 

pedagógicos e de formação de professores; 

 Aprimorar a oferta dos anos iniciais do Ensino Fundamental com qualidade, para as 

populações do campo nas próprias comunidades rurais; 



 

 Implementação do Projeto Escola de Pais que tem o objetivo de incentivar a 

participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento do desempenho escolar 

dos filhos estreitando assim as relações entre escola e família; 

 Promover atividades de desenvolvimento e estímulo ás habilidades esportivas nas 

escolas interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e do 

desenvolvimento esportivo, por meio de torneios intercolegial e intersalas; 

 Construção de novas salas no Colégio Municipal Alice Fuchs de Almeida; 

 Construção da Escola Municipal Santa Rita. 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

 Expandir as matrículas na Educação de jovens e adultos, de modo a articular a 

formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, 

objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora; 

 Promover a construção da Proposta Andragógica da Educação de jovens e adultos 

articulando a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho 

estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos de ciência, do trabalho, 

da tecnologia, da cultura, artes, esportes e cidadania de forma organizar o tempo e 

espaços pedagógicos adequados a esse público alvo; 

 Promover momentos de integração entre os alunos da EJA e a comunidade através 

de atividades artístico-cultural e esportivas; 

 Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de 

continuidade da escolarização; 

 Elaborar e implementar políticas para acompanhamento e combate ao abandono e 

evasão escolar através do Projeto Educação de Jovens e Adultos: Um dever e 

desafio de todos. 

ENSINO SUPERIOR 

 Tornar política pública garantia do transporte universitário gratuito; 

 Cursos pré-vestibular para o ensino médio; 

 Criar parcerias com as Universidades e faculdades da região para a adequação e 

utilização de nossos estudantes nas suas respectivas áreas com estágio em nosso 

município gerando assim novos empregos. 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 Garantir o atendimento especializado nas escolas da rede pública municipal; 

 Criação o Centro de atendimento especializado multidisciplinar para atendimentos 

dos alunos da rede pública municipal de ensino; 



 

 Garantir o apoio às atividades desenvolvidas pela APAE; 

 Formação para os docentes que atuam na Educação Especial; 

 Implementação de política de Inclusão com a contratação de cuidadores para alunos 

que possuem a Síndrome do Espectro Autista e intérprete de Libras. 

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO 

 Assegurar a observância da Lei 11.738/2008 que versa sobre o piso salarial e a 

reserva técnica; 

 Realização de formação para os professores e gestores de todas as etapas de Ensino; 

 Educação Infantil, Fundamental anos iniciais e finais/ EJA; 

 Assegurar condições dignas de trabalho: com reformas de escolas, mobiliários 

novos, salas climatizadas, etc; 

 Atendimento psicológico para os docentes da rede pública municipal; 

 Atendimento fonoaudiológico para os docentes da rede pública municipal; 

 Criar critérios para as mudanças de níveis dos docentes e gratificações de 

especialização; 

 Enviar para análise na Câmara Municipal o PCCS (Plano de Cargo Carreira e 

Salário) dos não-docentes; 

 Criar critérios para mudança de nível e certificação; 

 Realizar formação continuada para todos trabalhadores em educação, dentro da área 

de atuação – docentes e não docentes; 

 

GESTÃO PARTICIPATIVA NA EDUCAÇÃO 

 Garantir a gestão plena dos recursos da Educação; 

 Fortalecimento dos conselhos: Conselho Municipal de Educação, CAE, FUNDEB 

etc. Ampliando o diálogo com os representantes da comunidade escolar 

subsidiando o suporte técnico e de infraestrutura; 

 Implantação do PIT> Plano Individual de Trabalho e RIT> Relatório Individual de 

Trabalho na rede pública municipal de ensino; 

 Assegurar uma gestão educacional com o foco na erradicação do analfabetismo, na 

diminuição da evasão e no avanço da aprendizagem dos nossos alunos garantindo 

a estes uma educação de qualidade; 

 Promover formação continuada para o uso das novas mídias; 

 Acompanhar as ações propostas pela Rede Vida viva 

 Prevenção de doenças laborais com suporte psicológico em parceria com as 

secretarias de Saúde e Assistência social e Sindicatos. 



 

 Fortalecer a Patrulha Escolar; 

 Implantar logística para atender as demandas das escolas urbanas e do campo; 

 Reforma dos prédios escolares com acessibilidade. 

 

PROJETOS EDUCACIONAIS 

 Realização de projetos educacionais que visam desenvolver habilidades voltadas 

socialização, interação entre os estudantes e a comunidade em geral por meio da 

aprendizagem significativa de diversas temáticas; 

 Fortalecer o Festival de música Estudantil; 

 Fortalecer o Desfile Cívico; 

 Fortalecer o Prêmio Educador Unense; 

 Garantir Gincana Estudantil; 

 Resgatar a Fanfarra; 

 Realizar as olimpíadas de matemática e física; 

 Retomar os festivais de música popular; 

 Retornar a Coordenação de Cultura e Esporte para a Secretaria de Educação; 

 Ampliar e melhorar o serviço de internet nas escolas urbanas e do campo; 

 Implantar sistema para informatização dos dados escolares – matrícula, caderneta, 

relatórios e históricos escolares; 

 Manter o Programa de acompanhamento e intervenção de fatores relacionados com 

a qualidade da Educação Básica; 

 Realizar festival estudantil de talentos: música, dança, teatro, pintura e outros; 

 Realizar concurso Aluno nota 10: Serão premiados anualmente alunos de todas as 

modalidades de ensino nas categorias redação, poesia e desenho; 

 Incentivar o Projeto Jovem-Aprendiz; 

 Universalizar o atendimento escolar conforme o Plano de Ações Articuladas do 

Município;  

        I - Ampliar o atendimento na creche da sede;    

        II - Regulamentar a proposta e ampliar o atendimento da Educação em Tempo 

Integral no município; 

 Desenvolver o Projeto Escola de pais: Encontros periódicos de pais e educadores 

com realização palestras e oficinas. 

 Desenvolver o Projeto Esporte Itinerante nas Escolas em parceria com a Secretaria 

de Assistência Social e Secretaria de Cultura e Esporte (judô, vôlei, futebol e 

capoeira);  

 Realizar o Projeto Saúde é Vida: em parceria com a Secretaria de Saúde, Polícia 

Militar e Conselho Tutelar; 



 

 Garantir transporte específico para atender as demandas das escolas do campo; 

 Promover formação continuada para os conselheiros – Conselho Municipal do 

FUNDEB, Conselho Municipal de Alimentação Escolar e Conselho Municipal de 

Educação. 

 

 

 

SETOR: SAÚDE 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), Saúde pode ser compreendida 

como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de 

afecções e enfermidades”. Relaciona-se de forma direta com o bem-estar físico e mental. 

Nesse sentido, diversos aspectos da vida cotidiana têm influência direta na manutenção do 

equilíbrio fisiológico dos órgãos e sistemas no corpo humano.  

Estes fatores externos, que envolvem a vida em sociedade, muitas vezes têm 

tornado este equilíbrio interno uma tarefa difícil. O bem-estar da família, as condições de 

moradia, de trabalho e renda, de lazer, além de outras razões que impliquem em melhoria 

da qualidade de vida, são condições que tem transcendência fundamental na saúde coletiva. 

Nesta perspectiva, o Sistema Único de Saúde está sendo construído, ao longo das últimas 

décadas, com participação de gestores, usuários e profissionais da área da saúde.  

O primeiro princípio que queremos abordar é o da consistência técnica, que 

significa a capacidade de identificação dos principais problemas de saúde encontrados, 

adoção de estratégias eficazes para o seu enfrentamento, sendo estabelecidos prazos e 

responsáveis, sempre visando à integração de mais de uma área da gestão, bem como o 

acúmulo histórico de cada setor.  

O segundo princípio a ser adotado é o da coerência com a realidade do SUS na 

atualidade e de seu financiamento, reconhecendo as necessidades de saúde locais, 

otimizando a utilização dos recursos disponíveis. 

Este Plano foi elaborado em consonância com a realidade do SUS e pautado em 

discussões realizadas através das plataformas nas comunidades onde pudemos ouvir as 

necessidades e sugestões dos munícipes de Una. A construção do Plano contou, ainda, com 

a colaboração de profissionais de saúde, profundos conhecedores das reais demandas de 

saúde nas comunidades. 

Dessa forma, o Plano de Governo aponta soluções exequíveis, com compromissos 

que serão assumidos por todos os atores, com normas e regras claras e que sigam as 

principais diretrizes do Sistema Único de Saúde tais como: de universalidade, equidade e 



 

integralidade, voltadas para a qualificação da atenção, e educação do usuário, tanto em 

relação aos seus direitos quanto aos deveres como cidadão, com a finalidade de cumprir os 

objetivos e metas traçados e para a utilização adequada do dos serviços disponibilizados 

no âmbito do SUS.  

 

INTRODUÇÃO  

No Brasil, durante muitos anos, a cobertura assistencial de saúde pública era 

disponibilizada apenas aos trabalhadores formais, contribuintes do sistema de seguridade 

social. Os cidadãos que não estivessem inseridos nesta formalidade ficavam sujeitos ao uso 

de planos de saúde privados, atendimentos particulares ou à atenção dos atendimentos de 

caridade realizados na grande maioria das vezes pelas Santas Casas de Misericórdia.  

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma formulação política e organizacional para 

o reordenamento dos serviços e ações de saúde. Estabelecido pela Constituição Brasileira 

de 1988 e por leis que o regulamentam, é um sistema novo e ainda em construção.  

O SUS norteia-se pelos seguintes princípios doutrinários:  

 Universalidade - Todas as pessoas têm direito ao atendimento independente de 

cor, raça, religião, local de moradia, situação de emprego ou renda, etc. A saúde é direito 

de cidadania e dever dos governos, nos três níveis de gestão (Municipal, Estadual e 

Federal).  

 Equidade - Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme as suas 

necessidades. Os serviços de saúde devem considerar que em cada população existem 

grupos que vivem de forma diferente, ou seja, cada grupo ou classe social ou região tem 

seus problemas específicos, diferenças no modo de viver, de adoecer e de ter oportunidades 

de satisfazer suas necessidades de vida.  

 Integralidade - As ações de saúde devem ser combinadas e voltadas ao mesmo 

tempo para prevenção e a cura. O indivíduo não deve ser visto apenas como partes de um 

todo. É um ser humano, social, cidadão que biologicamente, psicologicamente, e 

socialmente está sujeito a riscos de vida. As unidades que prestam serviços de saúde ao 

usuário devem atender o indivíduo como um ser humano integral, submetido às mais 

diferentes situações de vida e trabalho, que o levam a adoecer e a morrer.  

O SUS há que ser entendido em seus objetivos finais de dar assistência à população 

baseada no modelo da promoção, proteção e recuperação da saúde para que assim, 

busquemos os meios - processos, estruturas e métodos – capazes de alcançar tais objetivos 

com eficiência e eficácia, tornando-o efetivo em nosso país.  



 

Tais meios, orientados pelos princípios organizativos da descentralização, 

regionalização, hierarquização, resolubilidade, participação social e complementaridade do 

setor privado, devem constituir-se em objetivos estratégicos que deem consistência ao 

modelo de atenção à saúde desejada.  

Desta forma, a política de saúde deve ser direcionada para a prevenção das doenças 

e não somente para a sua recuperação. Isto exige que o atendimento deva ser realizado, 

também, na perspectiva de erradicar as causas e diminuir os riscos, além de tratar os danos 

já existentes.  

Um conjunto de ações de promoção da saúde (que envolvem articulação com outras 

áreas como habitação, meio ambiente, educação, etc.), de prevenção (saneamento básico, 

imunizações, ações coletivas e preventivas, vigilância à saúde, etc.) e de recuperação 

(atendimento médico – clínico e de especialidades, tratamento e reabilitação para os 

doentes) são as nossas principais vertentes.  

Estas ações de promoção, proteção e de recuperação formam um todo indivisível 

que não podem ser compartimentalizadas. As unidades prestadoras de serviço, com seus 

diversos graus de complexidade, formam também um todo indivisível, configurando um 

sistema capaz de prestar assistência integral.  

A saúde é um direito de cidadania e é dever, de todo o gestor, gerar políticas para 

atender às necessidades da população.  

 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

A Vigilância em saúde em nosso governo terá por objetivo a observação e análise 

permanente da situação de saúde da população, articulando-se em conjunto de ações 

destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em 

determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a 

abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.  

Abrangerá ações de Vigilância Epidemiológica (proporcionando a detecção, 

prevenção, adoção de medidas e controle das doenças e agravos, além de fornecer 

orientações técnicas aos profissionais de saúde e intensificação das ações de vacinação para 

garantir a imunização necessária à comunidade) e de Vigilância Sanitária e Ambiental 

(proporcionando ações que visem a eliminação, diminuindo ou prevenindo os riscos à 

saúde e intervindo nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente).  

Investiremos na Educação Permanente dos profissionais da saúde e da Educação, 

para juntos sensibilizarmos a comunidade para orientações que se fizerem necessárias, 



 

conforme o perfil epidemiológico traçado (vale ressaltar como exemplo as ações de 

combate ao Aedes aegypti, mosquito responsável por transmitir dengue, Zika e 

Chikungunya), visando mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde 

individual e coletiva.  

A Vigilância Ambiental no município desenvolverá as ações relacionadas ao 

programa de Vigilância da Qualidade da Água (VIGIÁGUA) para consumo humano, 

realizadas a partir do cadastramento, coleta da água, monitoramento e vigilância das 

soluções alternativas de água (cisternas, poços, lagos, nascentes, dentre outros).  

 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO  

O Sistema de Informação da Secretaria de Saúde será o responsável pelo 

processamento e envio de dados para as diversas instâncias da Secretaria Estadual de 

Saúde, além de retroalimentar as fontes de produção primária de dados.  

Os dados oriundos dos Sistemas de Informação em Saúde são de fundamental 

importância para subsidiar a análise dos indicadores de saúde da população, contribuindo 

assim para a elaboração de políticas de saúde que garantam, de fato, a melhoria na 

qualidade do cuidado ofertado à população. 

Realizaremos a alimentação periódica, oportuna e dinâmica dos programas 

existentes e/ou dos que serão instalados, respeitando os prazos estabelecidos pelas 

instâncias superiores, pautados sempre nos princípios éticos e na transparência. 

 

CONTROLE SOCIAL: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

É atribuição dos Conselhos de Saúde atuar na formulação de estratégias e no 

controle da execução das políticas de saúde, que deverão ser, sempre que possível, 

articuladas e sinérgicas com o Gestor do SUS (MS, 2000).  

Assim, trabalharemos com reconhecimento e respeito às atribuições legais 

específicas, tanto das funções da Gestão como do Controle Social através do Conselho 

Municipal de Saúde e, para garantir a participação popular, pretendemos trabalhar com a 

perspectiva de promover a implantação dos conselhos locais de saúde nos distritos/bairros 

para que a comunidade tenha espaço para realizar suas reivindicações e sugestões, 

contribuindo assim para a melhoria do serviço de saúde de Una.  

Desse modo, reivindicações de cada segmento representativo nos Conselhos de 

Saúde decorrem em crescente exercício de articulação e negociação em busca de avanços 



 

e conquistas a favor do SUS, da cidadania e de um modelo assistencial e de gestão que 

permita a realização da equidade e da universalidade.  

Os Conselhos de Saúde constituem-se na proposta mais avançada de construção de 

sujeitos de Gestão Participativa do SUS, concretizando uma concepção de gestão (Mota, 

1993; Silva, 1994) em que distintos atores/forças sociais participam direta ou indiretamente 

dos processos de decisão acerca dos objetivos e das estratégias de ação do sistema de saúde 

em todos os seus níveis.  

 

ATENÇÃO BÁSICA  

Atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de caráter individual ou 

coletivo, que envolvem a promoção de saúde, a prevenção de doenças, o diagnóstico, o 

tratamento e a reabilitação dos pacientes, consolidando as diretrizes do SUS: equidade, 

universalidade e integralidade da atenção.  

Os eixos prioritários são: atenção à saúde da criança, da mulher, do idoso, à 

pacientes portadores de doenças crônicas, serviço de saúde bucal, Estratégia de Saúde da 

Família.  

Consiste atualmente num desafio, pois visa mudar a visão hospitalocêntrica 

baseada, exclusivamente, no tratamento da doença por um modelo assistencial que prioriza 

não somente a individualidade como também o coletivo, a integralidade, a equidade e, 

principalmente, a participação efetiva da comunidade no processo saúde-doença, 

privilegiando a prevenção e a promoção da saúde, com espaço de intervenção das ações de 

saúde, introdução de novas práticas assistenciais que articulam a assistência com educação 

em saúde.  

Diante do exposto, compreendemos que é através do Departamento de Atenção 

Básica que se organizam e estruturam as ações por áreas de atuação estratégica, cujo eixo 

principal constitui-se em consolidar e qualificar a Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

como modelo de atenção básica e como ordenadora das redes de atenção à saúde no SUS.  

A Territorialização e vinculação de uma dada população são ideias nucleares da 

proposta da Estratégia de Saúde da Família (PSF). O espaço territorial das áreas das 

Equipes de Saúde da Família (ESF) é o locus operacional de ações, que tem como objetivo 

promover e conservar a saúde da população.  

O Sistema Municipal de Saúde de Una é composto por 01 (um) Centro de Saúde 

onde são ofertados os serviços de especialidades médicas, 01 (Um) Centro de 

Especialidades Odontológicas, 01 (uma) Unidade Básica de Saúde –Comandatuba, 09 



 

(nove) Unidades de Saúde da Família (ESF), 01 (um) Centro de Atendimento Psicossocial 

– CAPS, 01 (uma) equipe do SAMU- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 01 (um) 

Hospital Municipal Frei Silvério e conta com programas como o NASF – Núcleo de Apoio 

a Saúde da Família e o Programa Melhor em Casa.  

Durante essa gestão, buscou-se a estruturação da Atenção Básica, em conformidade 

com as diretrizes do Ministério da Saúde, sendo realizada a ampliação dessa rede para que 

o município viesse a alcançar 100% de cobertura. Em virtude de a zona rural do município 

ser extremamente extensa e possuir muitos locais de difícil acesso, além da dificuldade 

encontrada na disponibilização de veículos, propõe-se implementar estratégias que 

busquem facilitar o acesso ao cuidado à saúde dos munícipes residentes nessas localidades.  

Nessa perspectiva, pretende-se dar continuidade ao processo de territorialização na 

Estratégia de Saúde da Família e no Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) 

para identificação das áreas descobertas e consequente seleção de Agentes Comunitários 

de Saúde, garantindo, dessa forma, um maior vínculo entre os serviços de saúde e 

comunidade.  

Conservaremos as equipes de PSF e trabalharemos com a possibilidade de 

implantação de novas equipes, levando em consideração a quantidade de habitantes e o 

índice de vulnerabilidade à saúde na área (combinação de diferentes variáveis num 

indicador que busca resumir informações relevantes que traduzem as desigualdades 

interurbanas, apontando áreas prioritárias para intervenção e alocação de recursos, 

favorecendo a proposição de ações intersetoriais), orientando uma organização 

diferenciada dos recursos assistenciais. 

Por meio das unidades da atenção básica, desenvolveremos cuidado em saúde 

voltados à: Saúde da Criança, Saúde da Mulher, Controle do Diabetes Mellitus e da 

Hipertensão Arterial, Saúde Bucal, Vigilância Alimentar e Nutricional, dentre outros. 

Pretende-se estruturar de forma mais adequada as ações Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), Programa de Saúde da Família (PSF), NASF e Melhor em 

casa, garantindo assim a melhoria da qualidade do cuidado ofertado à comunidade unense.  

 

ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA  

A redução da Mortalidade Infantil é um grande desafio para gestores, profissionais 

de saúde e sociedade. A promoção e recuperação da saúde infantil são prioridades 

assumidas, baseados nos princípios de Estatuto da Criança e Adolescente e no SUS, como 

o direito de acesso aos serviços de saúde, com enfoque da integralidade do indivíduo e da 



 

assistência, que garantam a resolubilidade adequada e promovam a equidade, integrando a 

este processo toda equipe para que envolvam a criança e a família.  

A promoção da saúde integral da criança e o desenvolvimento das ações de 

prevenção de agravos e assistência são objetivos que, para além da redução da Mortalidade 

Infantil, apontam para o compromisso de promover qualidade de vida para a criança, para 

que esta possa crescer e desenvolver todo seu potencial. 

Com este propósito, todas as unidades de saúde da rede básica deverão executar 

ações de saúde da criança, com atividades regulares de: 

 Acompanhamento ao Crescimento e Desenvolvimento – CD (puericultura);  

 Consulta Médica;  

 Consulta de Enfermagem;  

 Administração de Vitamina A;  

 Aplicação de suplemento de ferro;  

 Nebulização/Inalação;  

 Terapia de Reidratação Oral (TRO);  

 Acompanhamento dos Beneficiários do Programa Bolsa Família;  

 Ação coletiva de Escovação Dental Supervisionada;  

 Ação coletiva de aplicação tópica de flúor gel;  

 

 

ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER  

A política municipal de Atenção à Saúde da Mulher irá refletir o compromisso com 

a implementação de ações de saúde que contribuam para a garantia dos direitos humanos 

das mulheres e reduzam a morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis.  

O núcleo de atenção à saúde da mulher irá incorporar um enfoque de gênero, a 

integralidade e a promoção da saúde como princípios norteadores em nossa gestão, 

buscando consolidar os avanços no campo da melhoria da atenção obstétrica, planejamento 

familiar, humanização do atendimento, combate a violência doméstica e sexual e câncer 

ginecológico e de mama.  



 

Vamos garantir que o planejamento familiar permita o acesso da população à 

informação e assistência com a oferta dos métodos de anticoncepção em todas as Unidades 

de Saúde existentes no município.  

A assistência ao pré-natal de baixo risco estará organizada em todas as unidades 

básicas, com inserção do enfermeiro nessa assistência. A adoção da prática de identificação 

e acolhimento imediato das gestantes nas Unidades de Saúde tem sido alvo de grande 

esforço da SMS com ampliação da captação e maior efetividade do acompanhamento pré-

natal.  

As ações de prevenção e controle do Câncer Cérvico Uterino deverão acontecer 

através da consulta de rotina com profissional médico ginecologista (referência) e de 

enfermagem, ratificando que a coleta de citologia deverá ser realizada pela enfermeira da 

unidade de saúde. Faremos busca ativa do seguimento, para mulheres com lesões de baixo 

a alto grau para câncer de colo de útero pelas ESF e ACS, garantindo o encaminhamento e 

tratamento adequado nos centros de referência.  

A prevenção do Câncer de Mama será priorizada através das consultas de 

enfermagem e médicas com a realização do exame das mamas e rastreamento das mulheres 

com e sem fatores de riscos, além da alimentação do Sistema de Informação em Saúde 

correspondente. Ações de educação em saúde serão desenvolvidas pelas equipes de saúde, 

estimulando as mulheres quanto à realização do autoexame e alertando quanto à 

importância do diagnóstico precoce. 

 

ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL  

A Saúde Bucal é parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo, estando 

diretamente relacionada às condições de alimentação, moradia, trabalho, renda, meio 

ambiente, transporte, lazer, liberdade, acesso aos serviços de saúde e à informação, ou seja, 

é resultado das condições materiais de vida das pessoas considerando à atenção primária 

em saúde. 

Destaca-se ainda, a importância da inserção da Equipe de Saúde Bucal (ESB) na 

Estratégia Saúde da Família (ESF). Dessa forma, o cuidado em saúde bucal passa a ser 

desenvolvido por uma equipe de trabalho que se relaciona com a equipe multiprofissional 

e com usuários, trazendo resposta às demandas da população e ampliando o acesso às ações 

e aos serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal, utilizando medidas 

de caráter coletivo e individual.  



 

As ações da atenção à saúde bucal serão desenvolvidas em todas as Unidades de 

Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde, além de estabelecer parceria com a 

Secretaria Municipal de Educação (Programa de Saúde na Escola – PSE) para o 

desenvolvimento das atividades coletivas em todas as escolas de ensino fundamental, 

realizando a distribuição de escovas e cremes dentais para todos os alunos do ensino 

fundamental de primeira à quarta séries, palestras educativas, aplicação de flúor, escovação 

supervisionada, além de toda a parte clínica (limpeza, restauração, extração).  

 As demandas odontológicas não passíveis de resolução no âmbito das unidades de 

saúde da atenção básica serão atendidas no Centro de Especialidades Odontológicas 

(CEO). Serão contratados profissionais de várias especialidades odontológicas para 

ofertarmos um serviço de qualidade e excelência para a comunidade.  

 

ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO: HIPERTENSÃO E DIABETES  

A Atenção aos Pacientes Portadores de Doenças Crônicas tem como objetivo dar 

especial atenção à prevenção, controle de agravos e tratamento de doenças crônico-

degenerativas que apresentam hoje grande impacto na saúde da população.  

Entende-se por doenças crônico-degenerativas aquelas caracterizadas por história 

natural prolongada, com multiplicidade de fatores de risco complexos, interação de fatores 

etiológico e biológico conhecidos e/ou desconhecidos, longo período de latência e longo 

curso assintomático, curso clinico em geral prolongado e permanente, manifestações 

clínicas com períodos de remissão e exacerbação, evolução para graus variados de 

incapacidades ou para morte. 

Portanto, busca-se mobilizar a clínica convencional no sentido de adotar uma 

perspectiva sensível à abordagem integral, incorporando o usuário como parceiro na 

construção da melhor conduta possível e adequada às próprias circunstâncias de vida, 

sendo este o desafio que se coloca ao SUS; na promoção, proteção e recuperação da saúde 

dos indivíduos e das coletividades.  

As ações em Hipertensão e Diabetes Mellitus estão organizadas no município 

através do Programa HIPERDIA, com atendimento na Unidade Básica e Unidades de 

Saúde da Família, onde são cadastrados e acompanhados com consulta médica, 

enfermagem, odontológica, nutrição e fisioterapia e participação em atividades educativas 

e dispensação de medicamentos.  

 

REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA 



 

O Sistema de Referência e Contra Referência se dá através da realização de 

procedimentos de média complexidade. Alguns desses procedimentos de média 

complexidade são realizados pela rede própria do município e pelo Hospital Municipal Frei 

Silvério. Os demais procedimentos de média e os de alta complexidade são encaminhados 

e agendados na Central Regulação do SUS em Ilhéus e Itabuna, (obedecendo ao parâmetro 

da PPI), através da Central de Regulação Local, localizada nas instalações físicas da 

Secretaria Municipal de Saúde.  

 No que se refere à marcação de exames e procedimentos, pretende-se descentralizar 

o sistema de agendamento para as unidades básicas de saúde. 

 

META DE GESTÃO:  

ESTRUTURAR UM SISTEMA INTEGRADO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA. 

ATENÇÃO BÁSICA  

 Promover a reorganização do processo de trabalho nas Unidades de Saúde, assegurando 

a aplicação das diretrizes do SUS;  

 Estimular à reorganização da rede de serviços visando à integralidade da atenção;  

 Priorização da estratégia de saúde da família como estratégia para o fortalecimento da 

atenção básica;  

 Manter a cobertura da Estratégia Saúde da Família em 100% (meta já alcançada pela 

gestão);  

 Garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento da Atenção Básica, 

disponibilizando recursos materiais e recursos humanos, equipamentos, insumos e 

infraestrutura física necessárias para o conjunto de ações propostas para este serviço;  

 Garantir a realização de 2 (duas) consultas por habitante/ano, aumentando a oferta de 

consultas, procedimentos e exames básicos para os usuários do SUS;  

 Implementar protocolos assistenciais, visando o atendimento integral e de qualidade nas 

Unidades de Saúde (criança, mulher, homem, adulto, saúde bucal, idoso, saúde mental);  

 Implantar o serviço de DST/AIDS;  

 Promoção da integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de cuidado à saúde 

no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação 

com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema;  



 

 Manutenção do acesso aos serviços de média e alta complexidade, por meio de pactuação 

e do PDR;  

 Adequação do número de profissionais de equipes de saúde da família de acordo com os 

parâmetros do Ministério da saúde e população cadastrada;  

 Cobertura de 100% da população pela EACS, ampliando a equipe através de Seleção de 

Agentes Comunitários de Saúde;  

 Ampliar equipe de Saúde Bucal à todas equipes de Saúde da Família até o final da gestão;  

 Realizar 2 (dois) procedimentos odontológicos por habitante/ano;  

 Garantir acesso a Assistência Farmacêutica Básica;  

 Disponibilizar atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, nas Unidades de 

Saúde, para a comunidade de Una;  

 Desenvolvimento de ações de qualificação dos profissionais da atenção básica por meio 

de estratégias de educação permanente;  

 Implementar sistema de monitoramento e avaliação das ações;  

 Construção de Unidade de Saúde no distrito de Lençóis; 

 Redução das desigualdades sociais e territoriais e promover a equidade, conhecendo o 

território e fortalecendo o serviço de saúde em regiões de maior desigualdade social;  

 Ampliação dos serviços de prevenção, promoção à saúde à população de maior 

vulnerabilidade;  

 Desenvolver um olhar diferenciado ao adolescente, direcionando ações de saúde 

específicas a este público; 

 Ampliar a cobertura dos sistemas informatizados nas unidades de saúde; 

 Revitalizar unidades de saúde sempre que necessário. 

 

 

SAÚDE DA CRIANÇA  

 Reduzir o coeficiente de Mortalidade Infantil até o final da gestão;  

 Garantir atendimento nos serviços públicos e privados conveniados;  



 

 Promover ações que visam o estímulo do aleitamento materno;  

 Promover a saúde integral da criança;  

 Garantir o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças nas unidades 

básicas de saúde;  

 Desenvolver ações de prevenção à agravos;  

 Resolubilidade adequada e com equidade, integrando a este processo toda equipe para 

que envolvam a criança e a família;  

 Garantir a imunização, mediante uso de vacinas, conforme o calendário do Ministério da 

Saúde e orientações da SESAB, garantindo o cumprimento das metas propostas pelo MS;  

 Manter o mínimo de 95% da cobertura vacinal em menores de 1 ano;  

 Garantir realização do teste do pezinho em 100% dos nascidos vivos do Município;  

 Garantia da realização dos testes da orelhinha, olhinho e coraçãozinho, mediante 

estabelecimento de parcerias com instituições competentes para realização desses 

atendimentos; 

 Garantir atendimento integral, apoio diagnóstico e medicação à 100% dos portadores de 

anemia falciforme;  

 Garantir o acompanhamento das crianças portadoras de necessidades especiais em seus 

mais diversos níveis de atenção.  

 

SAÚDE DA MULHER  

 Atender integralmente à mulher garantindo assistência à saúde;  

 Humanização e qualidade no atendimento à mulher;  

 Garantir o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde;  

 Redução da ocorrência de gravidez na adolescência, não-planejada;  

 Redução da segunda gestação em adolescentes com a criação do programa “Flor da 

Idade”, criando mecanismos para educação sexual;  

 Ampliar a cobertura de Pré-Natal para 100% de mulheres com 7 ou + consultas pré-

natais;  



 

 Realização de busca ativa de gestantes novas e faltosas;  

 Realização da análise situacional da morbidade e mortalidade materno e articular com os 

serviços públicos e privados para apoiar a elaboração de propostas de intervenção da 

atenção às doenças prevalentes;  

 Realização de consultas de puerpério;  

 Fortalecimento da vigilância e de mobilização social para redução da mortalidade infantil 

e materna;  

 Qualificação das equipes para aumento da cobertura e qualidade do pré-natal;  

 Garantir a realização de exames laboratoriais e sorológicos (HIV, sífilis, hepatite B, 

toxoplasmose, citomegalovírus) na gestação e tratamento adequado, quando necessário, 

visando a prevenção da transmissão vertical;  

 Aumentar a cobertura atual de exames de citologia oncótica;  

 Realização da busca ativa das mulheres da área de abrangência das ESF para a realização 

do exame ginecológico;  

 Realização da busca das mulheres com alterações no exame citopatológico e garantia do 

seguimento adequado;  

 Disponibilização do acesso aos níveis secundário e terciário de atenção, quando 

necessário;  

 Estimulação à realização do autoexame de mama;  

 Realizar rastreamento de neoplasia mamária em mulheres acima de 40 anos; 

 Implementação do planejamento familiar, garantindo, inclusive, a disponibilização de 

método definitivo (laqueadura tubária). 

 

SAÚDE DO HOMEM  

 Organizar, implantar, qualificar e humanizar, em todo território unense, a atenção integral 

a saúde do homem, dentro dos princípios que regem o Sistema Único de Saúde; 

 Garantir o acesso da população masculina aos serviços de saúde hierarquizados nos 

diferentes níveis de atenção e organizados em rede, possibilitando melhoria do grau de 

resolubilidade dos problemas e acompanhamento do usuário pela equipe de saúde;  



 

 Disponibilizar informações e orientações à população masculina, aos familiares e a 

comunidade sobre a promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação dos agravos 

e das enfermidades do homem;  

 Captar precocemente a população masculina nas atividades de prevenção primária 

relativa às doenças cardiovasculares e cânceres, dentre outros agravos recorrentes;  

 Disponibilizar insumos, equipamentos e materiais educativos para a saúde do homem;  

 Fortalecer a assistência básica no cuidado com o homem, facilitando e garantindo o 

acesso e a qualidade da atenção necessária ao enfrentamento dos fatores de risco das 

doenças e dos agravos à saúde;  

 Formar e qualificar os profissionais da rede básica para a assistência;  

 Estimular a implantação e implementação da assistência em saúde sexual e reprodutiva, 

no âmbito da atenção integral à saúde  

 Ampliar e qualificar a atenção ao planejamento reprodutivo masculino, inclusive a 

assistência à infertilidade;  

 Estimular a participação e inclusão do homem nas ações de planejamento de sua vida 

sexual e reprodutiva, enfocando inclusive a paternidade responsável;  

 Garantir a oferta da contracepção cirúrgica voluntária masculina nos termos da legislação 

específica; 

 Incentivar o uso de preservativo como medida de dupla proteção da gravidez inoportuna 

e das DST/AIDS;  

 Estimular, implantar, implementar e qualificar pessoal para a atenção às disfunções 

sexuais masculinas;  

 Garantir o acesso aos serviços especializados de atenção secundária e terciária para os 

casos identificados como merecedores destes cuidados;  

 Estimular, na população masculina, através da informação, educação e comunicação, o 

autocuidado com sua própria saúde. 

 

SAÚDE DO ADULTO  

 Assegurar atenção integral à saúde do adulto;  



 

 Prestar assistência à saúde do adulto focando nos programas de diabetes mellitus e 

hipertensão arterial sistêmica, dentro de um conceito de integralidade, mudando o foco de 

atenção na doença para atenção global de saúde, permitindo identificar os principais 

problemas que a afetam;  

 Prestar apoio e referência às equipes de Saúde da família na assistência ao adulto, 

garantindo o fluxo de referência e contra referência, destacando a importância da 

responsabilidade na prestação da assistência de forma integrada;  

 Realizar rastreamento populacional de suspeitos de possíveis diabéticos e/ou hipertensos;  

 Cadastrar e acompanhar 100% dos pacientes com hipertensão e/ou diabetes residentes 

em áreas cobertas por ESF;  

 Reduzir a taxa de internação por AVC (Acidente Vascular Cerebral);  

 Realização de atividades educativas;  

 Garantir 2 (duas) consultas/hab/ano com a nutricionista;  

 Prestar cuidados ao pé diabético;  

 Garantir exames laboratoriais e complementares, além do fornecimento mensal de 

medicamentos utilizados no tratamento do diabetes e hipertensão. 

 

SAÚDE DO IDOSO  

 Garantir atendimento à Saúde da Pessoa Idosa, de acordo com a Política Nacional, nas 

Unidades de Saúde do Município;  

 Implantação da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa - Instrumento de cidadania com 

informações relevantes sobre a saúde da pessoa idosa, possibilitando um melhor 

acompanhamento por parte dos profissionais de saúde;  

 Implantação do protocolo baseado no Manual de Atenção Básica e Saúde para a Pessoa 

Idosa;  

 Reorganização do processo de humanização e acolhimento à pessoa idosa nas unidades 

de saúde, como uma das estratégias de enfrentamento das dificuldades atuais de acesso;  

 Desenvolvimento de ações que visam qualificar a dispensação e o acesso a medicação 

para população idosa;  



 

 Instituição da atenção domiciliar ao idoso que possui impossibilidade de locomoção, 

valorizando o ambiente familiar no processo de recuperação de pacientes;  

 Implementação de ações de orientações do cuidador de idosos;  

 Disponibilizar transporte aos pacientes acamados para tratamento complementar e 

avaliação global da pessoa idosa;  

 Promoção do envelhecimento ativo saudável;  

 Estímulo às ações trans-setoriais visando à integralidade da atenção;  

 Atenção aos idosos acolhidos e abrigados em instituições públicas;  

 

SAÚDE MENTAL  

 Implantar a política municipal de atenção integral a usuários de álcool e outras drogas, 

visando a saúde integral do usuário e a participação familiar no tratamento;  

 Construção da sede própria do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS;  

 Implementar ações de matriciamento de Saúde Mental para ação na Atenção Básica;  

 Implantar CAPS Infantil 

 Ampliar a equipe para o atendimento de saúde mental;  

 

IST/AIDS  

 Elaboração do plano de ações e metas para o Programa Municipal DST/HIV/AIDS;  

 desenvolver ações voltadas à promoção, prevenção e proteção (Campanhas preventivas, 

material educativo e informativo, redução de danos pelo uso de drogas, disponibilização 

de preservativos);  

 Acesso às populações mais vulneráveis;  

 Garantir diagnóstico, tratamento e assistência integral aos portadores de IST, pessoas 

HIV positivo/AIDS, principalmente, gestantes HIV (+) e portadora de sífilis e crianças 

expostas ao HIV/sífilis;  

 Garantir acompanhamento laboratorial, aquisição de medicamentos e insumos 

necessários para a assistência integral;  



 

 Realizar ações de promoção do Controle Social em IST/HIV/AIDS. 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  

 Realizar a revisão do elenco de medicamentos constantes na REMUME; 

 Garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do 

uso racional e o acesso da população aos medicamentos essenciais;  

 Garantir a oferta do elenco básico de medicamentos que é parte integrante da política de 

assistência à saúde do município, para o cumprimento dos seus resultados;  

 Armazenar e distribuir medicamentos segundo normas técnicas;  

 Dispensação, entendida como ato essencialmente de orientação quanto ao uso adequado 

do medicamento, realizado pelo farmacêutico;  

 Estocar ordenando adequadamente os produtos em áreas apropriadas, de acordo com suas 

características e condições de conservação exigidas (termolábeis, psicofármacos, 

inflamáveis, material médico-hospitalar, instrumentais, equipamentos etc.) e segundo 

normas e condutas sanitárias;  

 Exercer um controle diferenciado dos psicotrópicos, por serem produtos que causam 

dependência física e psíquica, sujeitos a controle específico (Portaria SVS - MS nº 344/98). 

Esses medicamentos devem ficar em local seguro, isolado dos demais, sendo de inteira 

responsabilidade legal do farmacêutico;  

 Garantir a coordenação e supervisão da armazenagem, dispensação e controle de estoque 

realizado pelas Unidades de Saúde do Município, devendo essas atividades a serem 

realizadas segundo a orientação estabelecida pela Farmácia Central;  

 Implementar todos os princípios e diretrizes constitucionais, sob acompanhamento do 

Conselho Municipal de Saúde;  

 Reestruturar as Farmácias de toda a Rede de Saúde, adquirindo equipamentos necessários 

para supervisionar o gerenciamento do estoque (Computadores e sistema de informação 

adequada);  

 Equipar as farmácias com refrigeradores, termo higrômetros, prateleiras, estrados, 

necessários para o correto armazenamento dos medicamentos;  



 

 Promover adequações necessárias ao bom funcionamento das Farmácias dos postos de 

saúde e Hospital;  

 Otimização da entrega de medicamentos às Farmácias da rede, racionalizando a 

distribuição;  

 Desenvolver a Atenção Farmacêutica e a Assistência Farmacêutica ao nível do SUS;  

 Rever o Plano Municipal anualmente;  

 Manter atualizadas as rotinas da CAF “Central de Assistência Farmacêutica” da 

Secretaria Municipal de Saúde de Una;  

 Disponibilizar veículo para atendimento às demandas da assistência farmacêutica;  

 Ampliação da equipe que atua na Assistência Farmacêutica.  

 

EIXO: RECURSOS HUMANOS/VALORIZAÇÃO DO TRABALHO  

META DE GESTÃO: IMPLANTAR UMA POLÍTICA DE RECURSOS 

HUMANOS, PROPICIANDO O SEU DESENVOVIMENTO, DOS SEUS 

TRABALHADORES E MODERNIZANDO AS RELAÇÕES DE TRABALHO. 

  Regularização do vínculo empregatício dos profissionais de saúde com o município, nas 

formas previstas em lei, priorizando profissionais com experiência e formação em Saúde 

Pública (Saúde Coletiva e Saúde da Família);  

 Promover capacitação das diferentes categorias para desempenho da lógica do PSF 

(acolhimento, humanização, saúde bucal, urgência e emergência, saúde mental e outras 

linhas de cuidados);  

 Implementar e criar novas ações para abordagem das relações de trabalho e valorização 

do trabalhador de saúde;  

 Implantar processo permanente de Avaliação de Desempenho Gerencial e de 

Trabalhadores;  

 Implantar Educação Permanente em Saúde; 

 Coordenar e apoiar a formulação dos processos de treinamento/capacitação de todas as 

gerências da SMS;  

 Garantir os direitos trabalhistas previsto em lei; 



 

 Implantar Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. 

 

EIXO: GESTÃO  

META DE GESTÃO: QUALIFICAR A GESTÃO EM TODOS OS NÍVEIS  

 Viabilizar a qualificação para o Comando único na modalidade de gestão; 

 Estabelecimento das diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase na Descentralização; 

Regionalização; Financiamento; Programação Pactuada e Integrada; Regulação; 

Participação e Controle Social; Planejamento; Gestão do Trabalho e Educação na Saúde;  

 Redesenhar e pactuar as instâncias colegiadas da SMS visando assegurar um processo 

descentralizado e democrático de tomada de decisões;  

 Implementar e modernizar os equipamentos de informática garantindo a continuidade das 

informações;  

 Participar ativamente das instâncias intergestoras e colegiadas do SUS em nível regional, 

estadual e nacional;  

 Ampliar a relação da gestão municipal do SUS com a sociedade;  

 Implementar o processo de parceria com o Ministério Público e o Poder Judiciário;  

 Rever os regimentos internos do Conselho Municipal de Saúde – CMS;  

 Criar e apoiar os Conselhos Locais de Saúde (comissões), para favorecer a Gestão 

Participativa;  

 Mobilizar a sociedade através das comissões locais de saúde, que deverão ser fortalecidas, 

ampliando a consciência sanitária, o direito à saúde e à cidadania, com impacto na 

qualificação do SUS;  

 Implementar o Conselho Municipal de Saúde garantindo infraestrutura mínima (área 

física, telefone, auxiliar administrativo e microcomputador) para desenvolvimento de suas 

necessidades;  

 Efetivar um plano de capacitação dos conselheiros municipais e representantes de 

conselheiros locais dos segmentos de usuários e trabalhadores;  

 Prestação de contas quadrimestralmente ao Conselho Municipal de Saúde, além de 

apreciação do Plano Municipal de Saúde e Relatórios de Gestão, assim como toda atividade 



 

a ser desenvolvida no Município e para o Município, fortalecendo a Gestão Participativa e 

o Controle Social;  

 Garantir a pactuação de atendimento em níveis de complexidade não atendidos pelo 

município;  

 Reiterar a importância da participação do controle social com o compromisso de apoio à 

sua qualificação;  

 Fortalecer o Sistema de Planejamento Estratégico do SUS, com adoção do processo 

planejamento participativo, neste incluído o monitoramento e a avaliação, como 

instrumento de gestão do SUS;  

 Articulação e apoio das ações para regulamentação e do cumprimento da Emenda 

Constitucional nº 29, nas três esferas de governo;  

 Garantir que o município invista no mínimo 15% do orçamento com serviços de saúde;  

 Facilitar e promover a participação dos servidores a ações que visem à educação 

permanente;  

 Integrar o Sistema de Informatização da Secretaria municipal de Saúde;  

 Disponibilização recursos para as atividades dos Conselhos Municipais e Locais de 

Saúde;  

 Divulgação dos direitos e Deveres dos Usuários do SUS entre os usuários e profissionais 

de saúde;  

 Participação nas reuniões das Comissões Intergestores Bipartite;  

 Implantação do fórum de discussão entre os servidores e controle social para priorização 

das ações de planejamento;  

 Realização do Relatório Anual de Gestão, Programação de Saúde e revisão do Plano 

Municipal de Saúde, conforme a política nacional de Planejamento do SUS;  

 Instituição de ações que favoreçam e fortaleçam o planejamento participativo;  

 Articulação com municípios e estados regionalizados da pactuação dos serviços de saúde, 

garantindo acesso ao munícipe a todos os níveis de assistência;  

 Racionalização dos gastos e otimização dos recursos, possibilitando ganho em escala nas 

ações e serviços de saúde de abrangência regional. (Consórcio Intermunicipal);  



 

 Integração dos instrumentos de planejamento no Plano Municipal e Programação Anual 

de Saúde;  

 Gerenciamento do financiamento das ações por meio do Fundo Municipal de Saúde;  

 Garantia de infraestrutura para transportes e ajuda de custo, que permita o trânsito das 

pessoas entre os municípios para tratamento (TFD);  

 Elaboração dos fluxogramas para organização das redes de assistência e divulgação para 

todos os servidores da secretaria de saúde;  

 Participação das discussões das câmaras técnicas;  

 Responsabilização pela atenção básica e pelas ações básicas de vigilância em saúde;  

 Redução das iniquidades sociais fortalecendo o financiamento de ações para a população 

de maior risco ou vulnerabilidade, respeitando o princípio da equidade;  

 Norteamento das ações, programas e políticas de saúde voltada às necessidades de saúde 

da população como critério para o processo de planejamento no âmbito do SUS;  

 Apoio o serviço de ouvidoria, com vistas ao fortalecimento da gestão estratégica do SUS;  

 Realização de levantamento junto aos servidores para proposição de temas para formação 

e desenvolvimento dos profissionais de saúde, atendendo às necessidades do SUS;  

 Assessoria Jurídica e de comunicação exclusiva para a secretaria de saúde; 

 

EIXO: INTERSETORIALIDADE  

META DE GESTÃO: DESENVOLVER AÇÕES INTERSETORIAIS VOLTADAS 

PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, ARTICULADAS COM AS POLÍTICAS 

SOCIAIS DO GOVERNO.  

 Desenvolver ações intersetoriais com o governo municipal e a sociedade, garantindo 

direitos sociais e justiça na distribuição de bens e serviços para a população mais 

vulnerável;  

 A integração nos espaços de formulação, implementação e monitoramento, nas diversas 

instâncias previstas, definindo e realizando as ações setoriais relacionadas à saúde e 

construindo junto com os outros atores da política social e urbana as ações intersetoriais 

necessárias;  



 

 A integração nos espaços de discussões, planejamento e monitoramento do impacto das 

ações do Bolsa Família, acompanhando e assistindo as famílias que recebem este benefício, 

registrando as condicionalidades e articulando, a partir da ESF, as ações setoriais e a partir 

do núcleo intersetorial local as ações intersetoriais buscando as soluções que qualifiquem 

a saúde e a vida destas famílias;  

 Elaborar a Agenda Pública em Saúde com metas sociais, para promoção de espaços 

compartilhados de atuação, envolvendo outros setores do governo, instituições e atores 

comprometidos com a produção de saúde, constituindo práticas de articulação intersetorial  

 

EIXO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO  

META DE GESTÃO: IMPLANTAR UMA POLÍTICA INTEGRADA DE 

INFORMAÇÃO DO SUS EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO E DE GESTÃO. 

  Elaborar e implantar a política de informação integrada à SMS de Una junto com as USF, 

PSF, CAPS e Hospital;  

 Produzir, analisar e disseminar informações em saúde, mediante elaboração de boletins 

epidemiológicos; 

 Implementar o Sistema de Informação da atenção básica para acompanhamento e 

avaliação das ações assistenciais da SMS;  

 Definir e garantir a padronização, a compra e a manutenção de softwares, de sistemas, de 

equipamentos de informática. 

 

EIXO: INFRAESTRUTURA  

META DE GESTÃO: REORDENAR E GARANTIR OS SERVIÇOS DE 

INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE EM TODA A REDE DO SUS.  

 Melhorar os fluxos de atendimento aos clientes internos e externos;  

 Garantir a manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médico-hospitalares;  

 Manutenção e aprimoramento dos serviços de urgência/emergência;  

 Garantir a manutenção do Serviço Atendimento Médico de Urgência (SAMU);  

 



 

EIXO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

META DE GESTÃO: AMPLIAR E QUALIFICAR O CONTROLE DE DOENÇAS 

E AGRAVOS. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  

 Efetivar as ações de vigilância à saúde dos agravos de notificação compulsória; 

 Aumentar o percentual de doenças e agravos de notificação compulsória com conclusão 

do caso após notificação;  

 Produzir, analisar e disseminar informações em Vigilância em Saúde;  

 Qualificar a vigilância de óbitos no município;  

 Realizar investigação de, no mínimo, 80% dos óbitos em mulheres de idade fértil e óbitos 

infantis;  

 Reduzir de surtos por doenças de veiculação hídrica;  

 Reduzir da taxa de incidência de sífilis congênita;  

 Implementar as ações de vacinação executadas na rede básica a fim de atingir níveis de 

cobertura vacinal;  

 Implantar a Política de Saúde do Trabalhador;  

 Implantar Vigilância Epidemiológica das Doenças não Transmissíveis, no município de 

Una;  

 Monitoramento epidemiológico da morbidade e fatores de risco relacionados a Doenças 

não transmissíveis, assim como garantia da divulgação destes dados;  

 Adequar as Unidades de Saúde para a utilização de imunobiológicos;  

 Atingir 100% de cura de casos novos de Tuberculose Bacilífera e Hanseníase 

diagnosticada a cada ano;  

 Realizar plano estratégico para contenção de doenças emergentes conforme a 

necessidade;  

 Controle da hanseníase em menores de 15 anos;  

 Realizar ações educativas para a população em geral visando o diagnóstico precoce da 

Hanseníase;  

 Garantia de acesso ao tratamento da Hanseníase;  



 

 Realizar ações educativas para a população em geral visando o diagnóstico precoce da 

Tuberculose;  

 Garantia de acesso ao tratamento adequado e supervisionado da Tuberculose;  

 Qualificação das equipes para descentralização do diagnóstico e acompanhamento de 

comunicantes e dos casos de tuberculose e hanseníase para a atenção básica;  

 Realizar busca ativa dos sintomáticos respiratórios, ação desenvolvida pelas equipes de 

saúde, sob orientação da Vigilância epidemiológica;  

 Elaboração de plano de contingência para enfrentamento de agravos, a exemplo do novo 

coronavírus;  

 Realização do acompanhamento epidemiológico da COVID-19, análise e divulgação do 

monitoramento e perfil epidemiológico;  

 Manutenção do monitoramento e identificação de áreas prioritárias para intervenção e 

controle das arboviroses;  

 Verificação das condições atuais e adequação das salas de vacinas dos PSF; 

 Manutenção da equipe mínima e/ou ampliação do quadro de Agentes de Controle de 

Endemias, conforme perfil epidemiológico municipal;  

 Desenvolvimento, implantação e monitoramento do protocolo de Atenção aos portadores 

de Hepatite B e C. (Rede de atenção para encaminhamento);  

 Orientação para população de medidas de prevenção e atenção das hepatites B e C;  

 Implementar notificação de Situações de Violência nos serviços de interesse da 

Vigilância Epidemiológica;  

 Implementar e fortalecer redes de atenção a pessoas em situação de violência doméstica 

e sexual que contemplem grupos de maior vulnerabilidade;  

 Manutenção de análise epidemiológica para levantamento dos fatores determinantes e 

situações de risco, com posterior divulgação dos dados;  

 Capacitação de Recursos Humanos para reconhecer, acolher e tratar adequadamente as 

pessoas em risco ou vítimas de violência com o objetivo de interromper a prática de 

comportamentos violentos e de proteger indivíduos em situação de vulnerabilidade a 

exposição a violência;  



 

 Implementar uso da ficha de notificação/investigação de violência doméstica, sexual e 

ou outras violências;  

 Participação das ações de combate ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas;  

 Implementação do serviço de atendimento e vigilância a Saúde do Trabalhador, de acordo 

com a Política Nacional, nos serviços de Saúde do Município; 

 Garantir a instituição da notificação de agravos a Saúde do Trabalhador nos serviços de 

Interesse a Saúde Públicos e Privados;  

 Estabelecer fluxo das ações de vigilância a Saúde do Trabalhador;  

 Implantar o do serviço de vigilância em saúde do trabalhador garantindo equipe mínima 

para a realização do serviço;  

 Elaboração e implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de 

Saúde, para evitar riscos à saúde do trabalhador e da comunidade;  

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

 Desenvolver ações através da apuração de denúncias, do cadastramento ou 

recadastramento dos estabelecimentos, inspeções rotineiras para obtenção do alvará inicial 

ou renovação, ações conjuntas com Vigilância Epidemiológica e Ambiental e ações 

educativas;  

 Garantir concretude ao plano plurianual de saúde e incorporar a lógica sistêmica do 

Planejamento SUS;  

 Elaborar o Projeto de Coleta e Destino Final do Lixo da cidade e da zona rural de forma 

adequada dentro das leis vigentes, principalmente o lixo contaminado com agentes 

biológicos, oriundos dos Serviços de Saúde;  

 Implantação da coleta e destino final do Lixo em todo o território unense;  

 Capacitar integrantes da associação dos catadores de lixo visando lixos contaminados;  

 Garantir a Fiscalização Sanitária na Instituição de Longa Permanência (ILPI);  

 Implementar a Rede de Unidade Sentinela para a notificação e investigação de agravos 

relacionados ao trabalho;  

 Capacitar funcionários para desenvolver as ações das Unidades Sentinelas;  



 

 Capacitar Funcionários para aplicação dos protocolos no município;  

 Capacitar sempre que necessário a equipe da VISA, mediante participação em cursos, 

treinamentos, oficinas e eventos relacionados à VISA;  

 Garantir ações educativas e sensibilização dos feirantes para a adequação às normas da 

VISA;  

 Fiscalização Sanitária na Unidade Prisional do município;  

 Implantar Vigilância das Doenças Transmitidas por Alimentos nos PSF;  

 Treinar todas as Equipes da Saúde da Família quanto a Vigilância de Doenças 

Transmitidas por Alimentos;  

 Fiscalizar a comercialização de alimentos por serviços ambulantes de alimentação e 

bebidas;  

 Serviços ambulantes cadastrados e orientados através de ações educativas;  

 Fiscalização sanitária em serviços de alimentação (restaurantes e similares), hotelaria 

(com ou sem serviços de alimentação); 

 Garantir estabelecimentos cadastrados, inspecionados e com alvará sanitário;  

 Garantir estabelecimentos cadastrados, inspecionados e com alvará sanitário;  

 Garantir fiscalização sanitária em serviços de alimentação de escolas e creches;  

 

HOSPITAL MUNICIPAL FREI SILVÉRIO 

 Melhorar a estrutura dos setores na unidade hospitalar; 

 Implantação de leitos de isolamento;  

 Adquirir equipamentos e garantir manutenção periódica de materiais e equipamentos 

hospitalares;  

 Reativação do centro cirúrgico;  

 Realizar procedimentos cirúrgicos, micro cirurgias e cirurgias obstétricas (laqueaduras, 

períneo e partos)  

 Atendimentos médicos especializados;  



 

 Realizar uma triagem adequada e rápida;  

 Garantir medicamentos e materiais hospitalares de qualidade e quantidade necessárias;  

 Garantir qualidade em atendimentos;  

 Realizar adequado dimensionamento de pessoal, de acordo com a demanda;  

 Garantir funcionários qualificados para o atendimento; 

  Capacitar Funcionários e desenvolver um atendimento Humanizado;  

 Valorização da equipe de Funcionários; 

 Avaliação periódica dos serviços hospitalares;  

 Buscar parcerias e incentivar campanhas como “Sua Nota é um Show” para a captação 

de recursos para o Hospital Municipal Frei Silvério;  

 

SETOR: DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

As políticas públicas para o Desenvolvimento Social buscam garantir o 

desenvolvimento/evolução do ser humano, oferecendo assim, oportunidades para que 

desenvolva sua cidadania de maneira plena. É com este entendimento que o Progressistas 

apresenta propostas que visam oferecer dignidade e autossuficiência para pessoas em 

situação de vulnerabilidade. 

Principais Propostas: 

EIXO: GESTÃO DO SUAS e GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA 

BOLSA FAMÍLIA 

 Efetivar o Plano de Capacitação Permanente dos Trabalhadores do SUAS; 

 Potencializar e fomentar a intersetorialidade, como estratégia de gestão visando 

ampliar as ofertas da Assistência Social em integração com as demais políticas 

públicas; 

 Criar projetos de capacitação profissional para os beneficiários do Programa Bolsa 

Família; 

 Aprimorar a vigilância socioassistencial como função da Política de Assistência 

Social; 

 Potencializar o Programa Casamento Comunitário para pessoa em situação de 

vulnerabilidade social. 

EIXO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 Fortalecer as ações de acompanhamento das famílias referenciadas ao CRAS; 



 

 Garantir alternativas de apoio aos cuidados à primeira infância; 

 Promover atividades que favoreçam a equidade no atendimento e a presença de 

povos tradicionais no serviço, concedendo-lhe acesso e garantia a direitos; 

 Articulação intersetorial para garantir ações de forma integrada na defesa e no 

acesso aos direitos sociais das comunidades afrodescendentes, indígenas e 

LGBTIA+. 

 Criação do Projeto de CRAS Itinerante para levar serviços da Assistência Social a 

zona rural. 

EIXO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

MÉDIA COMPLEXIDADE 

 Reordenamento do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de 

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto; 

 Elaborar e implementar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo; 

 Fortalecer a parceria com a APAE na oferta do Serviço para Pessoa com 

Deficiência; 

 Promover ações contra todas as formas de preconceito. 

 Potencializar os atendimentos e acompanhamentos as vítimas de abuso, violência 

doméstica e sexual. 

ALTA COMPLEXIDADE 

 Aprimorar e fortalecer a parceria com o Serviço de Acolhimento Institucional para 

idosos; 

 

SETOR: INFRAESTRUTURA 

O setor de infraestrutura envolve uma gama de ações que não se encerram com a 

implantação de equipamentos físicos, mas que refletem também em outros segmentos que 

proporcionam melhoria na vida das pessoas. Quando a iluminação pública é melhorada há 

um reflexo positivo na segurança do cidadão. Quando uma praça é inaugurada há um 

reflexo positivo no bem-estar das pessoas. Quando uma rua é pavimentada o cidadão deixa 

de pisar na lama ou na poeira, o que reflete positivamente na saúde das pessoas.  

Pensando em melhorar a qualidade de vida da população do nosso município, 

elaboramos propostas de infraestrutura baseadas nas sugestões da população e na 

capacidade que temos em realiza-las. 

 Implementar o Programa Urbaniza II (Programa Minha Casa Melhor): Consiste em 

enviar projeto de Lei para a Câmara Municipal, institucionalizando o 

beneficiamento de moradias numa parceria entre Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Secretaria de Governo; 



 

 Além de pavimentação, calçadas, patamares de casas, pintura e iluminação. O 

Programa ajudará a resolver um problema grave que temos em nossa cidade que é 

as condições de moradia de uma parcela importante da comunidade; 

 Aumentar a capacidade de produção de intertravados, meios fios e manilhas, 

potencializando o programa que deu certo e melhorou significantemente a vida de 

muitas pessoas; 

 Financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos para manutenção de 

estradas vicinais; 

 Revitalização de calçadas; 

 Requalificação da entrada da cidade, nas proximidades do Anexo Cesar Rusciolelli 

no bairro Sucupira, através da construção de praça com piso intertravado de 

concreto, monumento, área de convivência, parque infantil, academia e nova 

iluminação; 

 Pavimentação da via de acesso às “Casas Populares do Estádio” nas proximidades 

da BA-001, assim como implantação de nova iluminação ao longo do percurso; 

 Construção de praça esportiva com pavimentação em piso intertravado de concreto, 

área de convivência, parque infantil, academia e iluminação em LED, no Bairro 

Urbis; 

 Construção da praça do Bairro Santa Rita, com pavimentação em piso intertravado 

de concreto, área de convivência, parque infantil, academia e iluminação em LED; 

 Pavimentação com piso intertravado da via principal do Distrito de Lençóis;  

 Requalificação da praça e da quadra poliesportiva do Distrito de Comandatuba; 

 Pavimentação do largo próximo à quadra de Comandatuba; 

 Requalificação da “Praça do Redondo”, no Bairro Sucupira; 

 Construção da “Praça do Seringal” no Bairro Sucupira; 

 Requalificação do espaço onde atualmente funciona a rodoviária, com implantação 

de ambientes de convivência; 

 Expandir a pavimentação de ruas nos bairros e distritos; 

 Requalificação dos principais cemitérios e construção de velódromo; 

 Sinalização e identificação de ruas; 

 Implantação da garagem municipal (com borracharia, mecânica, lava-jato e 

almoxarifado). 

 

EIXO: SEGURANÇA PÚBLICA 

Segurança Pública é um direito fundamental de todo cidadão e dever do Estado 

Brasileiro, previsto na Constituição de 1988. Desta maneira, é responsabilidade também 

do Município colaborar para que o seu munícipe tenha um ambiente seguro para 

desenvolver sua cidadania. 



 

Principais Propostas: 

 Fortalecimento do Conselho Municipal de Segurança Pública (CMSP); 

 Criação da Central de Inteligência para Segurança Municipal com instalação de 

Sistema de Monitoramento por Câmeras; 

  Manter a Base de Policiamento Especializado CIPE/RONDESP; 

 Regulamentação da Guarda Municipal (O Poder Público Municipal, observando o 

PL39/agosto de 2014, dentro das possibilidades existentes, regulamentará a Guarda 

Civil Municipal); 

 Melhorar a iluminação pública com implantação de lâmpadas de LED. 

 

 

SETOR: AGRICULTURA: 

A agricultura é uma das atividades mais antigas e mais importantes desenvolvidas 

pelo ser humano. A atividade agrícola é uma das mais importantes para a economia do 

Brasil. No Município de Una também não é diferente, pois a agricultura é impacta 

diretamente na arrecadação do município, para se ter uma ideia, em Una existem 1.072 

pequenas propriedades rurais, que produzem uma enorme quantidade de culturas e garante 

o sustento de muitas famílias. Tendo em vista este grande potencial do município na 

agricultura, o Progressistas elaborou um Plano de Governo baseado nas principais 

reivindicações do agricultor. 

O bom plano de governo também deve defender posições e valores, firmar 

compromissos, definir metas e mostrar como fazer. 

Principais Propostas: 

 Intensificar a manutenção das estradas; 

 Apoiar os agricultores com visitas e orientações técnicas; 

 Incentivar e conscientizar os pequenos agricultores a trabalhar dentro das técnicas 

de manejo de culturas e implantar tecnologia para reduzir seus custos com mão de 

obra; 

 Inclusão do município no PAA – Plano de Aquisição de Alimento (agricultura 

familiar); 

 Incentivar os pequenos agricultores a participarem de feiras agropecuárias; 

 Fortalecimento e apoio a Agricultura Familiar no município com criação de hortas 

comunitárias para que o produtor possa comercializar seus produtos, e participar 

dos projetos institucionais como PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e 

PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e feira da agricultura familiar; 



 

 Adotar programa de marketing, que pode ser desenvolvido para conseguir 

potenciais investidores locais e de fora, para empreendimentos no município de 

Una; 

 Confecção de viveiro em parceria com as associações, proporcionando aos 

pequenos produtores acesso as mudas para adensamento do cacau; 

 Incentivar através da equipe técnica, o plantio de culturas de curto ciclo, 

proporcionando ao pequeno produtor uma sustentabilidade de renda; 

 Divulgar a diversidade de cultura do município visando encontrar empresários 

interessados em implantar unidade Fabril no seguimento de doces, conservas, 

fabricação de vassouras, dentre outros no intuito de contribuir com a geração de 

empregos; 

 Adicionar o NAAP, carteira de emissão de DAP (documento de aptidão ao 

PRONAF); 

 Fortalecer a parceira com o Banco do Nordeste, visando a implantação de um posto 

de serviços para atendimento continuo aos agricultores do município no acesso ao 

credito rural; 

 Intensificar a luta junto aos órgãos competentes para implantação do SIM (serviço 

inspeção municipal), visando o processamento dos produtos da agricultura familiar, 

proporcionando a certificação para comercialização em pontos de venda do 

município; 

 Solicitar a secretaria do governo um espaço adequado para higienização e 

embalagem dos produtos da agricultura familiar direcionados às vendas em feiras 

livres; 

 Buscar parcerias com o polo avícola do estado, através da integração do 

produtor/processador, visando fontes de renda indispensável para manutenção do 

homem no campo; 

 Capacitação dos agricultores familiares através da equipe técnica, levando 

conhecimento através de cursos teóricos e práticos, proporcionado a eles ampliar 

seu conhecimento, para o bom manejo das culturas e com isso o aumento da sua 

produtividade e renda; 

 

 

SETOR: POLÍTICA TRIBUTÁRIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

Uma política fiscal pode ser definida como um tipo de política econômica em que há 

a participação do poder público na economia. Isso ocorre com o objetivo de manter uma 

taxa de crescimento econômico. 

É por meio da administração de gastos que o município busca equilibrar suas 

finanças, pois assim como eu e você, o município também possui rendas e despesas a serem 

organizadas. Assim como ocorre na autogestão da nossa vida econômica, se um governo 



 

realiza uma boa política fiscal, ele se manterá estável. Consequentemente, atrairá confiança 

de investidores. 

 

Principais Propostas: 

 Garantir os pagamentos dos salários aos Servidores Municipais com pontualidade, 

bem como dos fornecedores, adotando medidas de reservas de contingência 

(orçamentária e financeira); 

 Estabelecer políticas tributárias que priorizem o desenvolvimento econômico 

municipal, especialmente com relação às atividades econômicas como maior 

potencial de crescimento; 

 Atualização do Código Tributário Municipal visando uma maior arrecadação e de 

forma mais equilibrada para os contribuintes; 

 Reestruturar setor de Tributação e Arrecadação, implantando ferramentas de 

georreferenciadas para maior eficácia na arrecadação e melhor atendimento ao 

contribuinte, especialmente quando ao IPTU e ITBI; 

 Viabilizar a realização de convênios junto aos governos Federal e Estadual, para 

uma melhora na arrecadação de Receitas partilhadas entre os entes federativos; 

 Acompanhar o cumprimento das metas de arrecadação e a execução da despesa, 

visando equilíbrio fiscal das contas do município. Bem como dos demais índices e 

limites estabelecidos pela LRF;  

 Melhoramento da gestão institucional, visando maior desempenho e 

monitoramento dos órgãos da administração pública municipal.  

 

 

SETOR: ESPORTE 

O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento 

educacional, social e de saúde do ser humano. Jovens e adultos carentes encontram no 

esporte um ambiente de cooperação e amizade, que servem também como ponte para a boa 

formação do cidadão. 

Com o objetivo de oferecer oportunidades para a formação de seres humanos 

melhor preparados para os desafios da vida desde a idade mais tenra, o Progressistas propõe 

desenvolver políticas públicas no âmbito da iniciação esportiva e de atividades físicas para 

serem aplicadas em todo o território do Município de Una. 

Principais Propostas: 

 Fixar calendário anual para a prática de esportes; 

 Promover a Olimpíada Estudantil da Rede Pública Municipal de Ensino; 



 

 Implantar o Campeonato Municipal de Futsal; 

 Realizar o Campeonato Municipal de Futebol; 

 Realizar competições de vôlei de praia e futevôlei; 

 Desenvolver a prática de judô com alunos carentes matriculados na Rede Pública 

Municipal de Ensino em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Social; 

 Promover passeios e competições de ciclismo; 

 Incentivar e fomentar a prática de basquete e handball; 

 Estimular a prática de jogos de tabuleiro, visando o desenvolvimento social e 

intelectual dos praticantes; 

 Estimular a prática de tênis de mesa e tênis de praia; 

 Promover intercâmbio esportivo com outros municípios, visando promover o 

amadurecimento do atleta dentro da prática esportiva praticada; 

 Realizar campeonato municipal de E-soccer (futebol eletrônico), com jogos no 

cinema municipal na Praça da Prefeitura; 

 Incentivar a criação de escolinhas de futebol, futsal, vôlei, basquete e handball, 

visando a formação de atletas; 

 Campeonato de beach soccer (Praça da Promessa); 

 Requalificação do campo de futebol da Urbis. 

 

 

SETOR: CULTURA E LAZER 

JUSTIFICATIVA 

A valorização da nossa cultura tem um papel fundamental na afirmação de nossa 

identidade. Nessa direção, o PROGRESSISTAS enxerga que é necessário desenvolver 

políticas públicas para que a cultura tenha como foco principal a valorização de nossa 

diversidade e de nossas expressões históricas e tradicionais. Acreditamos também na 

necessidade de garantir a proteção do patrimônio histórico, para as presentes e futuras 

gerações. 

Principais Propostas: 

 Estimular as chamadas economias criativas como forma de atividade econômica 

para bem-estar e geração de renda; 

 Promover eventos culturais em localidades com potencial turístico unindo turismo 

e cultura local (artesanato, culinária, festejos tradicionais. etc); 

 Incentivo e apoio a movimentos culturais tradicionais (Terno de Reis, Burrinha, 

Capoeira, Samba de Roda etc.) 

 Continuidade da Filarmônica 2 de Agosto, melhorando sua estrutura; 

 Desenvolver sentimento de pertencimento cultural, principalmente no público 

estudantil a partir de inserção de conteúdo histórico cultural de nossa origem no 

currículo escolar de forma não obrigatória; 



 

 Continuidade do “Cinema na Praça”; 

 Ornamentação Natalina de Praças na sede e nos distritos; 

 Continuidade e fortalecimento dos Festejos Populares (Padroeiros dos distritos, São 

João da Colônia e Micareta); 

 Manutenção da Semana do Evangélico; 

 Reestruturação do museu municipal estimulando a preservação de objetos 

históricos e a visitação; 

 Promover eventos associados a datas comemorativas correlacionadas com 

manifestações culturais; 

 Festival de Música popular; 

 Fortalecer e dinamizar as ações do Fundo Municipal de Cultura, objetivando maior 

participação dos produtores culturais da cidade. 

 

 

SETOR: TURISMO 

A Organização Mundial de Turismo/Nações Unidas, definem Turismo como "as 

atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e permanência em lugares distintos 

dos que vivem, por um período de tempo inferior a um ano consecutivo, com fins de lazer, 

negócios e outros”. É com base nestas definições que o Progressistas vem propor ações que 

condizem com a realidade do Município de Una, respeitando suas características 

ambientais e culturais, para assim, alavancar o setor do turismo em nosso município de 

maneira a fortalecer a nossa economia. 

Principais Propostas: 

 Criar uma Rota de Ecoturismo no Município; 

 Criar estratégias de marketing turístico, fazendo o uso das ferramentas digitais, com 

o objetivo de atrair o empreendedorismo ligados ao setor; 

 Realizar etapas anuais da Trilha do Marisco; 

 Fazer parceria com a área de esporte do município para incentivar a prática de 

esportes de aventura, com o objetivo de atrair turistas para o município; 

 Buscar meios para incluir o município na agenda de campeonatos de esportes, a nível 

regional e nacional, ligados ao meio ambiente (pesca esportiva, ciclismo, 

motociclismo, etc.); 

 Empreender esforços na atração de empresas operadoras de turismo; 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Turismo; 

 Criar o Fundo Municipal de Turismo; 

 Fortalecer vínculo com a Câmara de Turismo da Costa do Cacau. 

 



 

SETOR: MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

O Município de Una possui um território de 1.126,733 Km2, sendo a imensa 

maioria deste território constituída de áreas rurais, onde é possível encontrar grandes 

fragmentos de Mata Atlântica. Una possui um dos ambientes mais preservados do Brasil, 

onde ainda é possível encontrar diversas espécies raras de animais, algumas ameaçados de 

extinção, mas que encontram aqui um habitat protegido para viver. Além de animais raros, 

em Una também ocorre uma grande variedade de espécies de plantas e árvores de grande 

porte que atraem pesquisadores de muitas partes do mundo.  

No território de Una é possível encontrar ambientes de floresta ombrófila densa, 

manguezais, restingas e praias, além de uma grande rede de corpos hídricos que são 

abastecidos por diversas nascentes e pelas constantes e volumosas chuvas que caem durante 

grande parte do ano.  

Mesmo com toda esta riqueza natural, sabemos que existem problemas que podem 

por em risco o equilíbrio do nosso ambiente, e é pensando nisso que o Progressistas buscou 

dialogar com profissionais da área e a população, no sentido de elaborar propostas que 

busquem garantir um ambiente saudável para todos, conforme Art. 225 da Constituição 

Federal de 1988. 

PRINCIPAIS AÇÕES PROPOSTAS 

 Articular junto ao Poder Legislativo Municipal a atualização do Código Municipal 

de Meio Ambiente (Lei Complementar n° 008 de 03 de outubro de 2008); 

 Implantar, em parceria com a CEPLAC, trilha ecológica para atender alunos das 

escolas públicas e privadas do município e população em geral; 

 Implantar no Município o Programa Estadual de Pagamento por Serviços 

Ambientais, instituído pela Lei 13.223/2015, que paga ao proprietário que tiver 

nascente(s) protegida(s) em sua propriedade;  

 Enviar ao poder Legislativo Municipal projeto de Lei para implantação, em âmbito 

municipal, do Dia do mico-leão-de-cara-dourada; 

 Ampliar as ações de combate ao desmatamento ilegal;  

 Promover a recuperação de nascentes através do reflorestamento (mutirão com 

parceria entre estudantes, proprietários, prefeitura, etc);  

 Construir o viveiro municipal de mudas de árvores nativas para arborização urbana 

e reflorestamento;  

 Retomada da construção do Plano de Saneamento Básico da sede municipal em 

parceria com o CIMA;  

 Retomada da construção do Plano Municipal de Gerenciamento Resíduos Sólidos 

em parceria com o CIMA; 



 

 Continuar apoiando a cooperativa de catadores através de parcerias, treinamento e 

disponibilização de equipamento de proteção e vacinação;  

 Fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente através de 

cursos de reciclagem;  

 Articular junto à Secretaria Municipal da Educação a reabertura da Sala Verde;  

 Cumprir os preceitos propostos no Novo Marco Legal do Saneamento Básico; 

 Implantar pontos de coleta seletiva de resíduos sólidos; 

 Continuar buscando parceria para reabertura do Ecoparque de Una, visando a 

geração de emprego, pesquisa científica, Educação Ambiental e Ecoturismo;  

 Continuar desenvolvendo ações de Educação Ambiental em parceria com as escolas 

públicas e particulares do Município; 

 Buscar meios para Implementação do Programa Cidades Sustentáveis no 

município; 

 Ampliar a conscientização em torno da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável; 

 Formar alianças entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil com vistas 

a honrar os objetivos e metas da Agenda 2030; 

 Realizar campanhas de conscientização contra o abandono de animais e contra 

maus tratos de animais em situação de rua; 

 Promover ações para melhorar a governança ambiental e atualizar a normativa 

ambiental. 

 

DETALHAMENTO DOS PROJETOS: 

ARTICULAR JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A 

ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (LEI 

COMPLEMENTAR N° 008 DE 03 DE OUTUBRO DE 2008). 

Situação Atual: O código Municipal de Meio Ambiente foi sancionado no ano de 2008, 

tendo atualmente, 12 anos. Como a legislação ambiental é dinâmica, a referida lei necessita 

de atualização. 

Descrição: A finalidade desta proposta é submeter ao Legislativo municipal projeto de lei 

para atualizar o Código Municipal de Meio Ambiente.  

Resultados Esperados: Mais clareza e segurança jurídica para realização de ações 

relativas à proteção do Meio Ambiente.  

IMPLANTAR, EM PARCERIA COM A CEPLAC, TRILHA ECOLÓGICA PARA 

ATENDER ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DO MUNICÍPIO 

E POPULAÇÃO EM GERAL. 

Situação Atual: Atualmente o município não dispõe de nenhuma trilha interpretativa. 



 

Descrição: O presente projeto tem como objetivo montar uma trilha ecológica em parceria 

com a CEPLAC, para interpretação sensorial onde poderá atender alunos e comunidade em 

geral. 

Resultados Esperados: Espera-se sensibilizar, de maneira lúdica, os participantes quanto 

a importância do meio ambiente.  

IMPLANTAR NO MUNICÍPIO O PROGRAMA ESTADUAL DE PAGAMENTO 

POR SERVIÇOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELA LEI 13.223/2015, QUE 

PAGA AO PROPRIETÁRIO QUE TIVER NASCENTE(S) PROTEGIDA(S) EM 

SUA PROPRIEDADE. 

Situação Atual: No município de Una, atualmente, não nenhum proprietário rural sendo 

remunerado para proteger nascentes. 

Descrição: A referida proposta tem como objetivo submeter projeto de lei ao legislativo 

municipal no sentido de aprovar a Lei de Pagamentos por Serviços Ambientais. 

Resultados Esperados: Aumentar a oferta e melhorar a qualidade de água no meio natural 

e oferecer uma fonte de renda extra para os proprietários rurais. 

ENVIAR AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PROJETO DE LEI PARA 

IMPLANTAÇÃO, EM ÂMBITO MUNICIPAL, DO DIA DO MICO-LEÃO-DE-

CARA-DOURADA. 

Situação Atual: O município de Una é referência na preservação do mico-leão-de-cara-

dourada, porém, não há um dia específico voltado para o tema. 

Descrição: A referida proposta visa submeter ao poder legislativo projeto de lei para 

criação do dia do mico-leão-de-cara-dourada. 

Resultados Esperados: Comemorações e discussões sobre a importância desta espécie 

para a conservação da Mata Atlântica. 

AMPLIAR AS AÇÕES DE COMBATE AO DESMATAMENTO ILEGAL  

Situação Atual: Atualmente o município de Una tem atuado firmemente no combate ao 

desmatamento ilegal, porém, entende-se que ainda assim, o desmatamento persiste em 

áreas mais afastadas da sede. 

Descrição: Buscar recursos para aquisição de veículo exclusivo para as ações de combate 

ao desmatamento e buscar cursos de reciclagem para os fiscais. 

Resultados Esperados: Diminuição nas taxas de desmatamento. 

PROMOVER A RECUPERAÇÃO DE NASCENTES ATRAVÉS DO 

REFLORESTAMENTO (MUTIRÃO COM PARCERIA ENTRE ESTUDANTES, 

PROPRIETÁRIOS, PREFEITURA, ETC)  

Situação Atual: O Município de Una concentra um dos maiores números de corpos d’água 

da região. São diversos rios, riachos e lagoas, dentre estes destacam-se os Rios Aliança, 

Una, Maruim, Rio Doce e Ribeirão das Varas, que por sua vez são alimentados por diversas 



 

nascentes fora e dentro do território do Município, no entanto, nos últimos anos tem-se 

notado um aumento no desmatamento em toda a região e consequente morte de nascentes 

em nosso Município, o que requer um trabalho intenso de Educação Ambiental, Valoração 

dos Recursos Naturais e fiscalização.  

Descrição: Este Projeto tem como finalidade recuperar as nascentes em áreas rurais do 

Município de Una através do reflorestamento com parceria entre estudantes, proprietários, 

prefeitura, ONGs, e outros segmentos da sociedade. As mudas serão produzidas no viveiro 

municipal em parceria com a CEPLAC e distribuídas pela prefeitura.  

Resultados Esperados: Recuperação de nascentes e consequentemente aumento na 

produção de água no meio natural. 

CONSTRUIR O VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS 

PARA ARBORIZAÇÃO URBANA E REFLORESTAMENTO.  

Situação Atual: Atualmente o Município de Uma possui uma parceria coma CEPLAC 

para manter algumas mudas em seu viveiro. 

Descrição: Construção de um viveiro municipal em uma área da prefeitura localizada ao 

lado do cemitério municipal, com intuito de produzir mudas nativas para arborização 

urbana e recuperação de nascentes. 

Resultados Esperados: Espera-se produzir mudas e aumentar a taxa de arborização 

urbana, bem como fornecer mudas para recuperação de nascentes. 

RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DA 

SEDE MUNICIPAL EM PARCERIA COM O CIMA.  

Situação Atual: O Município de Una é extremamente carente com relação a coleta e 

tratamento de esgoto, o que contribui para o aumento da poluição do solo e dos corpos 

d’água, além de proporcionar o surgimento de doenças. Atualmente no Município só existe 

estação de tratamento de efluentes (ETE) em parte da Rua Edgar Coelho (Centro), no bairro 

Urbis e no distrito de Comandatuba.  

Descrição: Esta proposta tem como objetivo a retomada da construção do Plano Municipal 

de Saneamento de Una, tendo em vista que o Município foi contemplado com R$ 

150.000,00 para construção do referido Plano através de convênio firmado com a FUNASA 

(Fundação Nacional de Saúde) no ano de 2010.  

Resultados esperados: Finalizar e apresentar à sociedade o Plano Municipal de 

Saneamento. 

RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

GERENCIAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS EM PARCERIA COM O CIMA. 



 

Situação Atual: Atualmente o Município de Una não possui Plano Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o referido plano está embutido PMSB, porém, mesmo 

iniciado em 2010, o mesmo não foi finalizado. 

Descrição: Buscar parceria com CIMA para finalizar o PMGRS. 

Resultados Esperados: Finalizar o PMGRS, consequentemente diminuir a quantidade de 

resíduo gerado e descartado, e ainda, oferecer uma fonte de renda extra aos catadores. 

CONTINUAR APOIANDO A COOPERATIVA DE CATADORES ATRAVÉS DE 

PARCERIAS, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 

PROTEÇÃO E VACINAÇÃO. 

Situação Atual: Atualmente a prefeitura vem apoiando a cooperativa de catadores de 

resíduos sólidos do município com ações de vacinação, apoio para exames médicos, oferta 

de EPIs, equipamentos de trabalhos (big bags), etc. 

Descrição: Promover vacinação coletiva para os catadores, promover vacinação para cães 

que vivem no lixão, disponibilizar EPIs, promover palestras com temas voltados à saúde, 

empreendedorismo e ao meio ambiente, etc. 

Resultados Esperados: Promover proteção à saúde dos catadores e melhora a renda. 

FORTALECER O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO 

AMBIENTE ATRAVÉS DE CURSOS DE RECICLAGEM.  

Situação Atual: Atualmente o COMDEMA de Una encontra-se em pleno funcionamento 

e atuante. 

Descrição: Promover cursos de reciclagem. 

Resultados Esperados: Mais segurança dos conselheiros nas tomadas de decisões, 

ampliação e aprofundamento nas discussões relacionadas à proteção do Meio Ambiente. 

ARTICULAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO A 

REABERTURA DA SALA VERDE. 

SITUAÇÃO ATUAL: A Sala verde tem como objetivo a criação de espaços 

socioambientais com o papel de centro de informações e formação ambiental para a 

sociedade em parceria entre o governo federal e município. Atualmente o município de 

Una está entre os poucos do brasil que possui sala verde, no entanto, este espaço encontra-

se desativado.  

DESCRIÇÃO: A presente proposta tem como objetivo a reativação da sala verde, onde o 

governo federal oferece a estrutura e equipamentos (computador, impressora, mesas, 

cadeiras, aparelhos multimídia) e o município sede o espaço e um funcionário.  



 

RESULTADOS ESPERADOS: Disponibilizar um espaço para informação, formação e 

pesquisas ambientais, sensibilizar parte da sociedade a respeito das questões ambientais 

através de palestras, cursos, material impresso, material em multimídia, etc. 

IMPLANTAR PONTOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Situação Atual: Atualmente não existem pontos de coletas seletivas no município. 

Descrição: Implantação de ponto de coleta seletiva de resíduos sólidos na sede municipal, 

iniciando pelo centro da cidade, e gradualmente expandindo para outros bairros. 

Resultados Esperados: Diminuição na quantidade de resíduos descartados, diminuição do 

volume de resíduos no lixão, otimizar o trabalho dos catadores e aumentar sua fonte de 

renda. 

CONTINUAR BUSCANDO PARCERIA PARA REABERTURA DO ECOPARQUE 

DE UNA, VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO, PESQUISA CIENTÍFICA, 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ECOTURISMO. 

Situação Atual: Atualmente o Ecoparque de Una pertence à empresa Cidadelle e 

encontrasse fechado à visitação.  

Descrição: A presente proposta tem como objetivo articular junto aos proprietários a 

reabertura do Ecoparque de Una. Esta articulação se dará através de parceria onde o 

município pode dar incentivos fiscais e melhorar o acesso ao Ecoparque através da 

recuperação e manutenção das estradas.  

Resultados Esperados: Geração de emprego e renda, aumento na arrecadação, 

desenvolvimento de pesquisa científica, educação ambiental e ecoturismo. 

CONTINUAR DESENVOLVENDO AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM 

PARCERIA COM AS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES DO 

MUNICÍPIO. 

Situação Atual: Atualmente a Secretaria Municipal do Meio Ambiente vem realizando 

cursos e palestras para estudantes da rede pública e particular de ensino do município. Estas 

ações são indispensáveis para a formação do indivíduo e entendimento da importância com 

o respeito ao Meio Ambiente, porém, elas devem ser aplicadas de maneira continuadas.  

Descrição: Realizar cursos e palestras nas escolas públicas e privadas do município com 

temas voltados ao Meio Ambiente. 

Resultados Esperados: Formar multiplicadores engajados com as questões ambientais. 


