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Alagoinhas sempre se destacou dentre os 

municípios do Litoral Norte baiano. Por sua posição 

estratégica, tornou-se a porta de entrada para o 

sertão, a ponto de merecer do ilustre Rui Barbosa a 

designação “Alagoinhas, cidade pórtico de ouro do 

sertão baiano.” A cidade é cortada por três linhas 

ferroviárias que fazem a ligação entre Salvador, 

Aracaju, Juazeiro e outros estados brasileiros, e 

se integra a todas as regiões do nosso país por 

rodovias nacionais e estaduais. Apesar do acelerado 

crescimento nos últimos anos, o planejamento da 

gestão municipal não era priorizado, o que resultou 

em deficiência nos serviços públicos prestados e 

ineficiência das políticas públicas municipais.

Considerando essa realidade, nossa gestão decidiu 

fortalecer e enraizar a ideia de que planejar é a 

base para que o desenvolvimento de Alagoinhas 

aconteça de maneira consciente, eficiente e 

sustentável. Os desafios para alcançar tal objetivo 

foram identificados através de estudos realizados 

em todo o município e pela definição de políticas 

públicas adequadas a sua superação.

O Planejamento Estratégico de Gestão 2017-2020 

é, portanto, um instrumento destinado a priorizar 

atividades da nossa gestão. Baseado na construção 

participativa, envolveu servidores municipais, tanto 

CARTA DO PREFEITO
quanto membros da própria população, o que 

torna este processo e este documento inéditos em 

Alagoinhas. É importante destacar também que o 

planejamento se torna instrumento de integração 

das ações dos diferentes órgãos da Prefeitura, 

o que é fator imprescindível para o alcance de 

resultados positivos e relevantes.

Este plano é, para o governo, um elemento 

de consulta e monitoramento de tudo quanto 

discutimos com a sociedade, visando maior alcance 

dos objetivos propostos. E, para as instituições 

e a sociedade em geral, será uma referência e 

ponto de apoio para acompanhamento das ações 

desenvolvidas. Queremos transformar Alagoinhas 

no seu jeito de ser e de viver a realidade diária, tendo 

sempre a preocupação com o que faz e as suas 

consequências no presente e no futuro. Já somos 

um polo econômico, industrial e educacional na 

nossa região, e queremos ser também uma cidade 

modelo pelas decisões tomadas coletivamente e 

respeitada pelos seus administradores. Que este 

plano nos ajude a transformar os sonhos de uma 

vida melhor para nossa comunidade em realidade 

palpável, concreta e cotidiana.
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INTRODUÇÃO O Planejamento Estratégico de Gestão 2017-2020 é 

uma ferramenta de planejamento que norteia as 

prioridades da gestão municipal  É ele quem define                                      

o que é central para a gestão, ou seja, quais são os 

vetores para alcançar resultados de excelência com 

eficiência, efetividade e eficácia                              

Para a construção deste plano, foi tomado como 

base o Plano de Governo e o Plano Plurianual 2018-

2021, instrumentos de planejamento obrigatórios 

por lei  Além disso, todo o contexto político, 

econômico e social local e regional também 

foi levado em conta, prestando atenção às 

particularidades do município 

Mais de 100 servidores participaram de sua 

elaboração, entre efetivos e cargos comissionados 

de todos os níveis do governo  Foram realizadas 

14 audiências públicas para ratificar e alinhar as 

políticas do governo com os anseios da população  

A participação da população e dos servidores 

das diversas secretarias nesse processo de 

planejamento foi inédita 

Consagrado nas maiores capitais do Brasil, 

como Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, o 

Planejamento Estratégico de Gestão já se mostrou 

uma ferramenta de gestão pública eficaz, pois, 

quando bem utilizado, traz foco na construção 

de pilares essenciais para sustentação de um 

resultado multiplicador global  São Paulo e Rio de 

Janeiro já possuem leis orgânicas que determinam 

que os gestores elaborem o plano de metas, 

mostrando a suma importância desse instrumento 

de planejamento 

No primeiro passo desse processo, o diagnóstico, 

foi constatado que Alagoinhas ainda carece 

de serviços públicos básicos  Pavimentação, 

saneamento básico, iluminação, conservação de 

equipamentos públicos, saúde e educação ainda 

estão muito aquém do ideal  Foi identificado, 

também, que grande parte da população se 

encontra em condição de vulnerabilidade social e, 

em muitos aspectos, Alagoinhas tem indicadores 

negativos comparados aos municípios da Bahia, 

considerando seu porte e representatividade 

Diante do cenário político, econômico e histórico 

local, o planejamento representa o primeiro passo 

para alcançar um desenvolvimento sustentável  

Frente a isso, foram elaboradas 61 metas que 

possuem como alicerce 43 iniciativas estratégicas 

distribuídas em 10 áreas temáticas 

98



SAÚDE
EDUCAÇÃO

DIREITOS E INCLUSÃO SOCIAL
CULTURA E ESPORTE

DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

AMBIENTE DE NEGÓCIOS E TURISMO
AGRICULTURA

GESTÃO EFICIENTE

MEIO AMBIENTE

SERVIÇOS PÚBLICOS

SAÚDE
EDUCAÇÃO

DIREITOS E INCLUSÃO SOCIAL
CULTURA E ESPORTE

DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

AMBIENTE DE NEGÓCIOS E TURISMO
AGRICULTURA

GESTÃO EFICIENTE

MEIO AMBIENTE

SERVIÇOS PÚBLICOS

7
7
7
6

11
5
4
4
6

4

3
5
5
5
4
7
3
3
3
5

61 METAS

43 INICIATIVAS

A elaboração do Planejamento Estratégico de 
Gestão consiste em 5 etapas: diagnóstico, formu-
lação de metas e iniciativas, consulta popular, 
apresentação e, uma das mais importantes, o 
acompanhamento e avaliação.

DIAGNÓSTICO:

Para se formular uma política pública com eficácia, 
a etapa do diagnóstico é essencial. É ela quem vai 
identificar onde se devem gastar mais recursos, 
gerando maior impacto para a sociedade.

Esta etapa foi realizada através de estudos apro-
fundados sobre a situação, tanto institucional 
quanto da cidade em si, em relação aos serviços 
prestados para a sociedade, onde se determinou 
quais os pontos críticos que deveriam ser atacados.

FORMULAÇÃO DE METAS E INICIATIVAS:

A construção de metas e iniciativas foi pautada 
no diagnóstico realizado, nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 
(ODS) e nos objetivos da gestão. Desta forma, foi 
tomado como princípio que as metas e iniciativas 
estratégicas são vetores para alcançar as aspira-
ções do município, objetivos que se deseja alcançar 
pela gestão, uma visão de futuro.

CONSULTA POPULAR:

Para trazer a população próxima do planejamento do 
município, foram realizadas 14 audiências públicas 
de natureza consultiva para validar e adaptar as 
metas e iniciativas elaboradas na etapa anterior. 
Assim, foi verificado se o que tinha sido formulado 
estava de acordo com a necessidade do município 
para, então, adicionar ou revisar o que faltava.

APRESENTAÇÃO DO PLANO:

Fechada a previsão orçamentária e as prioridades 
da gestão, as metas e iniciativas foram ajustadas 
e agrupadas em 4 eixos estruturantes divididos                                                  
em 10 áreas temáticas:
1. Desenvolvimento Social e Humano

a. Saúde
b. Educação
c. Direitos e Inclusão Social
d. Cultura e Esporte

2. Ambiente Urbano e Sustentabilidade
a. Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
b. Serviços Públicos
c. Meio Ambiente

3. Desenvolvimento Econômico e Rural
a. Agricultura
b. Ambiente de Negócios e Turismo

4. Gestão
a. Gestão Eficiente

METODOLOGIA
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Depois de firmado o compromisso entre as partes 

envolvidas com o Planejamento Estratégico de 

Gestão, começa o acompanhamento e avaliação das 

metas e iniciativas estabelecidas. Todos os projetos 

em execução são acompanhados pela Unidade de 

Entrega (núcleo de trabalho sob responsabilidade 

da Secretaria de Planejamento e Orçamento), em 

conjunto com todos os órgãos, a fim de garantir o 

cumprimento das metas definidas.

ACOMPANHAMENTO
Auxiliada por instrumentos de gerenciamento, a 

Unidade de Entrega vai avaliar e monitorar o anda-

mento dos projetos e ações estratégicas do governo 

municipal, reportando ao Prefeito a gestão das 

ações prioritárias do governo. O objetivo é permitir 

que as iniciativas sejam executadas para que as 

metas sejam alcançadas, sem que haja perda de 

foco da gestão, e isso se dará tanto através da troca 

de informações quanto por meio de um suporte 

técnico. Além do aumento de resultados alcançados, 

esse método de acompanhamento também vai 

possibilitar a consolidação das informações das 

iniciativas da Prefeitura.

O principal legado que essa etapa anseia deixar 

é o fortalecimento da cultura de planejamento 

e eficiência em todas as esferas da Prefeitura, 

apoiando os órgãos para que trabalhem de maneira 

coesa, inteligente e duradoura. Tudo isso visa tornar 

Alagoinhas uma referência de gestão por resultados 

e de cidade sustentável, através do desenvolvi-

mento econômico, ambiental, social e cultural.
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O conteúdo do Plano Estratégico de Gestão é cons-

tituído pelos seguintes elementos:

1. Diagnóstico: apresenta a situação do município ao 

final de 2016, com dados e informações que foram 

utilizados como base para a construção das inicia-

tivas e metas estratégicas, atacando os problemas 

centrais existentes.

2. Diretrizes: são os objetivos de longo prazo da 

gestão municipal, norteadores dos projetos e ações, 

material essencial para a construção das iniciativas 

e metas.

3. Metas: representam as diretrizes quantificadas, 

ou seja, são os avanços que se pretende alcançar 

até 2020.

4. Iniciativas: estratégias que serão adotadas para 

garantir que as metas sejam alcançadas, funcio-

nando na forma de projetos ou atividades. Elas 

estão detalhadas da seguinte forma:

ESTRUTURA ÁREAS TEMÁTICAS
4.1. Descrição: detalha o resultado esperado e 
as principais linhas de ação da iniciativa.

4.2. Marcos de Entrega: cronograma de produtos 
ao longo da execução da iniciativa.

4.3. Alinhamento com as Metas: relaciona as 
metas às quais a iniciativa contribuirá para o 
alcance dos resultados.

4.4. Selo dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas (ODS): 
indica alinhamento das iniciativas estraté-
gicas de Alagoinhas com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU.

4.5. Selo de Programa de Governo: indica alinha-
mento com o Programa de Governo.

4.6. Selo de Participação Popular: indica 
alinhamento com as demandas da população 
identificadas durante as consultas populares.

  SAÚDE   EDUCAÇÃO   DIREITOS E INCLUSÃO  
  SOCIAL   CULTURA E ESPORTE

• Saúde Especializada
• Mais Saúde
• Saúde Moderna

• Tempo de Alfabetizar
• Educação para Todos
• Ensino Integral
• Educadores e 

Gestão Escolar
• Educação Inclusiva 

e Diversidade

• Criança em Primeiro Lugar
• Proteção Básica
• Somos Diversidade
• Moradia Digna
• Qualificação e Emprego

• Cultura Viva
• Festas Populares
• Patrimônio Histórico 

e Cultural
• Infraestrutura Esportiva
• Esporte para Todos

  DESENVOLVIMENTO 
  URBANO E MOBILIDADE   SERVIÇOS PÚBLICOS   MEIO AMBIENTE   AGRICULTURA

• Pavimentar
• Cidadão Ciclista
• Transporte Público e 

Gestão Eficiente
• Mais Água em Casa
• Saneamento em Casa
• Conviver
• Moradias Regularizadas

• Modernização da 
Iluminação Pública

• Alagoinhas, Cidade Digital
• Segurança Total
• Revitalização dos 

Cemitérios

• Cidade Verde
• Preserve
• Política de Resíduos

• Agricultura Produtiva 
e Sustentável

• Desenvolvimento da 
Infraestrutura Rural

• Promoção do 
Comércio Agrícola

  AMBIENTE DE NEGÓCIOS
  E TURISMO   GESTÃO EFICIENTE

• Avança Alagoinhas
• Qualificação Profissional 

e Empreendedora
• Turismo

• Unidade de Entrega
• Servidor Qualificado
• Governança Fiscal 

Eletrônica
• Prefeitura Eficiente
• Ouvidoria Alagoinhas
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Saúde.
Crescendo cada vez 
mais forte.
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DIAGNÓSTICO

Alagoinhas dispõe de um sistema de 
saúde fragilizado. O índice de cobertura 
para atenção básica não crescia desde 
2013, ficando estagnado em aproxima-
damente 60%. O município dispõe de 23 
Unidades Básicas de Saúde. Entretanto, 
sua maioria carecia de infraestrutura e 
serviços básicos. Rede elétrica inapro-
priada, infraestrutura inadequada e falta 
de acesso à internet são alguns dos 
principais problemas encontrados na 
rede de saúde municipal.

A população ainda sofre com dificul-
dades para marcação de exames, 
procedimentos e consultas com médicos 
especialistas, principalmente os mora-
dores da zona rural, que precisam se 
deslocar até a cidade em busca de aten-
dimento básico e especializado.

A taxa de mortalidade infantil no muni-
cípio foi de 16,5 mortes para 1.000 
nascidos vivos em 2015, ocupando a 
205a  posição entre os 417 municípios do 
estado. Apesar de ter batido a meta de 
17,9 dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM), o índice voltou a crescer 
em 2016, atingindo um valor de 17,7.

SA
ÚD

E
Atualmente, o município não conta com 
os serviços de prontuário eletrônico. Isto 
significa que não existe um controle de 
atendimentos e integração entre todas 
as unidades de atendimento, dificul-
tando o acompanhamento do histórico 
de saúde do paciente e possibilitando 
a duplicação de realização de exames, 
procedimentos e entrega de medica-
mentos.

O Hospital Maternidade carece de 
melhorias no atendimento, faltam na 
rede municipal de saúde unidades para 
atendimentos emergenciais e não existe 
estrutura para cirurgias gerais eletivas. 
Além disso, há um déficit de serviços 
para apoio aos usuários de substâncias 
psicoativas.

METAS
• Ampliar para 13 as equipes de atenção básica, atingindo 

90% da cobertura de atenção básica.

•  Dobrar as ações realizadas pela unidade móvel de atendimento da saúde.

• Implantar Hospital de Alagoinhas especializado em cirurgias eletivas.

• Implantar 2 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

• Implantar o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas (CAPS AD3).

• Requalificar 8 unidades físicas na Rede Municipal de Saúde.

• Implantar prontuário eletrônico em 100% das unidades 
de saúde e nos serviços especializados.

DIRETRIZES

• Assegurar o acesso da população aos serviços de média e alta 
complexidade, expandindo a oferta de serviços e fortalecendo o 
município como polo regional de atendimento à saúde.

• Ofertar atendimento integral e especializado aos usuários de substâncias psicoativas.

• Garantir acesso da população com dificuldade de locomoção 
aos serviços de saúde, especialmente da zona rural.

• Tornar o sistema de saúde mais moderno, facilitando 
sua gestão e otimizando seu funcionamento.

SA
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Resultados Esperados:
Ampliar e qualificar o acesso à atenção 
básica de saúde, especialmente na 
zona rural.

Alinhamento com as Metas:

• Ampliar para 13 as equipes de atenção 
básica, atingindo 90% da cobertura 
das ESFs.

• Dobrar as ações realizadas pela 
unidade móvel de atendimento 
da saúde.

Um conjunto de ações que propõe a 
ampliação da oferta do atendimento 
especializado de média e alta comple-
xidade, fortalecendo o município como 
polo regional de saúde, prevendo:

I) Construção do Hospital de 
Alagoinhas por meio de parcerias.

II) Conclusão das obras das UPAs 
Barreiro e Santa Terezinha.

III) Implantação de CAPS AD3.

IV) Requalificação de CAPS, SAMU, 
Policlínica, Unidade de Reintegração 
Funcional, Laboratório Municipal, 
Vigilância em Saúde e Maternidade.

V) Implantação do programa de 
Farmácia Básica Municipal.

Resultados Esperados:
Ampliar e conceituar a assistência espe-
cializada prestada ao usuário, aumentar 
a assistência de urgência e emergência 
e qualificar a assistência prestada ao 
usuário no âmbito da saúde mental.

Essa iniciativa consiste na ampliação do 
atendimento da saúde básica, especial-
mente na zona rural, prevendo:

I) Ampliação das Equipes de Saúde da 
Família (ESFs).

II) Aumento do atendimento pela 
unidade móvel de saúde.

III) Implantação de Academia da Saúde.

IV) Implantação de equipe Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF).

V) Renovação da frota.

VI) Implantação de uma equipe de 
saúde prisional.

SAÚDE ESPECIALIZADA

INICIATIVAS SAÚDE

MAIS SAÚDE

ODS ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Out./2017:
Farmácia Básica Municipal implantada.

Dez./2018:
Obra da UPA Barreiro concluída.

Mai./2020:
Hospital de Alagoinhas construído.

Jun./2020:
CAPS AD3 implantado.

Dez./2020:
Entrega da UPA Santa Terezinha.

MARCOS 
DE ENTREGA

Set./2018:
Unidade Móvel de Saúde adquirida.

Out./2018:
Equipe NASF implantada.

Mar./2020: 
2 Academias da Saúde implantadas.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

Alinhamento com as Metas:

• Implantar Hospital de Alagoinhas 
especializado em cirurgias eletivas.

• Implantar 2 Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs).

• Implantar CAPS AD3.

• Requalificar 8 unidades físicas na Rede 
Municipal de Saúde.

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas

SA
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Iniciativa que prevê a modernização física 
das unidades de saúde e do atendimento 
realizado, bem como o aumento da capi-
laridade da marcação de consultas.

I) Implementação do prontuário 
eletrônico (PEC) nas unidades de 
saúde e serviços especializados 
(CAPS, SAMU, URF, Laboratório 
Municipal e Policlínica).

II) Construção da sede do Núcleo de 
Educação Permanente em Saúde 
(NEPS).

III) Construção de 5 Unidades de Saúde 
da Família (USFs).

IV) Reforma da sede do Conselho 
Municipal de Saúde.

Resultados Esperados:

Melhorar as condições de atendimento 
dos usuários e ampliar a oferta dos 
serviços de odontologia, mamografia, 
raio-X, exames, procedimentos, especia-
lidades e ações de tratamento fora do 
domicílio (TFD).

SAÚDE MODERNA

INICIATIVAS SAÚDE

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Jun./2019:
Todas as USFs informatizadas com PEC.

Set./2020:
Entrega da nova sede do NEPS.

Dez./2020:
5 USFs construídas.

Alinhamento com as Metas:

• Implantar prontuário eletrônico em 
100% das unidades de saúde e nos 
serviços especializados.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas



Educação.
Aprendendo a escrever 
um novo futuro.
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DIAGNÓSTICO

A Rede Municipal de Ensino de Alagoinhas 
apresentou resultado de 3,9 no Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB/2015), para os Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, não atingindo a 
meta de 4,3. Já nos Anos Finais, foi de 3,1, 
também abaixo da meta projetada pelo 
INEP, que foi de 4,1. Tomando por base os 
índices alcançados pelos 417 municípios 
do Estado da Bahia, Alagoinhas está na 
312a posição nos Anos Iniciais e na 329a 
nos Anos Finais. Além disto, a taxa de 
analfabetismo da população acima de 15 
anos é de 10%, superando a do Brasil, que 
é de 9,61% (Censo 2010).

A Avaliação Nacional de Alfabetização 
- ANA (2016) mostra que, quanto à 
proficiência da Leitura, a maioria dos 
estudantes do 1॰ ao 3॰ ano do Ensino 
Fundamental encontra-se no Nível I, que 
é o nível mais baixo, com 44%; e, na profi-
ciência de Matemática, com 43%, no Nível 
I. Outro dado importante diz respeito à 
taxa de reprovação no 3॰ ano, que é de 
38%, o que ocasiona o aumento das taxas 
de abandono escolar nos anos subse-
quentes. Neste cenário, apenas 64% dos 
alunos completam o Ensino Fundamental 
na Rede Municipal (Censo Escolar 2016).

No que tange à elevação dos índices de 
alfabetização, permanência e sucesso 

escolar, a Educação em Tempo Integral 
se constitui como um dos aspectos 
primordiais para alavancar esses índices. 
Atualmente, o município atende 4.328 
estudantes em atividades de contraturno, 
através do Programa Novo Mais Educação, 
que para o MEC ainda não se constitui 
como Educação em Tempo Integral.

Segundo a análise dos dados de matrí-
cula da Rede Municipal de Ensino (2017), 
o atendimento a crianças até 5 anos de 
idade (creches e pré-escola) é insuficiente. 
Atualmente, o município atende 1.169 
crianças, em creches, e 3.836 crianças na 
pré-escola, considerando escolas públicas 
e particulares. Estimativas indicam que 
há um déficit de mais de 3.400 vagas na 
Educação Infantil no município. 

No que se refere à inclusão e diversi-
dade, Alagoinhas, através de ações ainda 
incipientes, busca atender as pessoas 
com deficiência. Entretanto, não oferece 
educação especializada para as popula-
ções rurais e quilombolas.

METAS
• Elevar para 70% o índice de alfabetização das crianças com até 8 anos de idade.

• Alcançar IDEB de 4,9 no Ensino Fundamental dos Anos Iniciais e 4,7 nos Anos Finais.

• Garantir quadro completo e qualificado de profissionais 
da educação em 100% das Unidades Escolares.

• Ofertar Educação em Tempo Integral em 20 unidades de Ensino Fundamental.

• Expandir em 675 vagas para creches e 750 vagas para a pré-escola.

• Reformar ou reestruturar 65 escolas, garantindo a acessibilidade.

• Implementar a Educação Inclusiva e para Diversidade em 100% das 
Unidades Escolares que atendam comunidades quilombolas, rurais e 
pessoas com deficiência e necessidades educativas especiais (PNEES).

DIRETRIZES

• Garantir um sistema educacional 
inclusivo, especializado e de 
qualidade para as diferentes 
modalidades de ensino.

• Ampliar vagas para a Educação 
Infantil e Educação em Tempo 
Integral, assegurando a qualidade 
do atendimento e profissionais 
de educação capacitados.

• Elevar os índices de alfabetização 
e aprovação, garantindo o acesso, 
a permanência e o sucesso escolar.

• Instrumentalizar a Rede Municipal 
de Ensino com as novas tecnologias 
da informação e comunicação.
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Alinhamento com as Metas:

• Elevar para 70% o índice de alfabeti-
zação das crianças com até 08 anos 
de idade.

• Alcançar IDEB de 4,9 no Ensino 
Fundamental dos Anos Iniciais 
e 4,7 nos Anos Finais.

Com objetivo de promover a alfabeti-
zação das crianças, jovens e adultos, 
esta iniciativa prevê:

I) Implantação do Sistema de 
Diagnóstico em Rede - avaliação 
de Leitura, Escrita e Matemática, 
trimestralmente, na Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA).

II) Organização de turmas específicas 
com estudantes em distorção idade-
série.

III) Implantação do Projeto Aprova 
Alagoinhas, que atende estudantes do 
5॰ ao 9॰ ano.

IV) Revisão do Projeto LETRAR 
Alagoinhas e elaboração do Projeto 
PROJUVENTUDE (EJA).

Resultados Esperados:
Melhorar a taxa de alfabetização, reduzir 
a distorção idade-série, o analfabetismo 
funcional e a taxa de abandono escolar, 
melhorando a aprendizagem.

TEMPO DE ALFABETIZAR

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Dez./2018:
Conclusão do Diagnóstico em Rede.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

INICIATIVAS EDUCAÇÃO

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas
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Resultados Esperados:

• Garantir o acesso à Educação Infantil, 
ampliando a oferta e melhorando as 
condições físicas da Rede Municipal 
de Ensino.

Alinhamento com as Metas:

• Expandir em 675 vagas para 
creches e 750 vagas para a                                
pré-escola.

• Reformar ou reestruturar 
65 escolas, garantindo                                                        
a acessibilidade.
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Resultados Esperados:
Ampliar o serviço de Educação em Tempo 
Integral e elevar a qualidade do aprendi-
zado dos alunos.

Alinhamento com as Metas:

• Ofertar Educação em Tempo Integral 
em 20 escolas de Ensino Fundamental.

Consiste no aumento de vagas na 
na pré-escola e creches, bem como a 
modernização da oferta no município, 
prevendo:

I) Construção de 6 unidades escolares 
com vagas para crianças com até 5 
anos de idade.

II) Reforma de 65 escolas, garantindo 
a acessibilidade.

III) Implantação e adequação dos 
laboratórios de informática.

IV) Implantação do Projeto Inclusão 
Digital Móvel.

A iniciativa tem o objetivo de aumentar a 
oferta de escolas em tempo integral no 
município, ampliando o tempo de perma-
nência e a qualidade do aprendizado 
dos estudantes através de um currículo 
diversificado, prevendo:

I) Adequação de escolas para ofertar 
ensino em tempo integral.

II) Construção de 1 Centro de 
Educação Integral.

EDUCAÇÃO PARA TODOS

INICIATIVAS EDUCAÇÃO

ENSINO INTEGRAL

ODS ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Jul./2018:
2 escolas construídas.

Jul./2019:
4 escolas construídas.

Jan./2019:
Aquisição de unidade 
informatizada móvel.

Jul./2020:
Laboratórios de Informática 
implantados e adequados.

Dez./2020:
6 escolas construídas.

MARCOS 
DE ENTREGA

Dez./2018:
9 escolas adequadas.

Jul./2020:
Centro de Educação Integral construído.

Dez./2020:
20 escolas adequadas.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas
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Resultados Esperados:
Fortalecer a identidade negra e rural a 
partir do aprimoramento da orientação 
pedagógica. Ampliação do atendimento 
educacional às PNEES.

Alinhamento com as Metas:

• Implementar a Educação Inclusiva 
e para Diversidade em 100% das 
Unidades Escolares que atendam 
comunidades quilombolas, rurais, 
pessoas com deficiência e necessi-
dades educativas especiais (PNEES).

Tem como objetivo oferecer a formação 
continuada com vistas à melhoria do 
processo de ensino e aprendizagem, 
prevendo:

I) Formação para Gestores, 
Coordenadores, Professores                                      
e Equipe Técnica da Rede Municipal 
de Ensino.

II) Reordenamento da Rede, definindo e 
garantindo a atuação dos profissionais 
para cada Etapa e Modalidade da 
Educação Básica.

III) Implantação de novas Diretrizes 
Curriculares Municipais de Educação 
(DCMEs) e revisão do Projeto Político 
Pedagógico das Unidades Escolares.

IV) Realização de avaliação anual do 
servidor e incentivo aos que tenham 
êxito na aprendizagem das crianças.

V) Garantia de professores e auxiliares 
de classe nas turmas de creche e 
pré-escola da Rede de Ensino.

Resultados Esperados:
Melhoria do processo de ensino e apren-
dizagem.

Iniciativa que propõe a educação espe-
cializada para comunidades quilombolas, 
rurais, pessoas com deficiência e neces-
sidades educativas especiais (PNEES), 
prevendo:

I) Implementação da modalidade da 
Educação Quilombola.

II) Criação do Núcleo de Inclusão 
e Diversidade.

III) Implantação do Projeto Piloto 
Escola Quilombola.

IV) Adequação das atividades 
avaliativas para PNEES.

V) Fortalecimento da Educação Rural, 
através de ações que estimulem o 
desenvolvimento de atividades nas 
escolas rurais.

VI) Implantação do Centro de 
Atendimento Educacional 
Especializado (CAEE) e Salas de 
Recursos Multifuncionais (SRMs).

EDUCADORES E GESTÃO ESCOLAR

INICIATIVAS EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE

ODS ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Dez./2018:
100% das escolas com quadro 
completo de profissionais.

MARCOS 
DE ENTREGA

Jul./2018:
Criação do Núcleo de 
Inclusão e Diversidade.

Jan./2019:
Projeto Piloto Escola 
Quilombola iniciado.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

Alinhamento com as Metas:

• Garantir quadro completo e qualificado 
de profissionais da educação em 100% 
das Unidades Escolares.

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas



Direitos e 
Inclusão Social.
Cuidando das pessoas, 
nosso maior patrimônio.
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DIAGNÓSTICO

As unidades de assistência social do 
município carecem de infraestrutura, 
serviços básicos e de pessoal. No total, 
são 7 unidades de assistência social, 
todas apresentando alguma deficiência 
estrutural. Outro exemplo marcante 
deste déficit é que Alagoinhas conta 
com apenas um Conselho Tutelar, mas, 
de acordo com o Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
(CONANDA), um município com o porte 
de Alagoinhas deveria possuir ao menos 
dois Conselhos Tutelares. 

A capacidade de assistência às mulheres 
em situação de risco ainda é reduzida, 
bem como as ações de combate e 
prevenção à violência contra a mulher.

A desigualdade na distribuição de renda 
ainda é bastante elevada. Em 2010, 42,9% 
da população tinha rendimento domiciliar 
de até meio salário mínimo por pessoa, 
ficando na 386a posição dentre os 417 
municípios do Estado da Bahia. Ao mesmo 
tempo, a taxa de desemprego em 2010 era 
de 13,3%, maior que o índice do estado, de 
10,7%, sendo o baixo índice educacional 
um dos fatores que mais prejudicam a 
inserção no mercado de trabalho.

O índice de analfabetismo da população 
acima de 15 anos em Alagoinhas era 
de 10%, segundo dados do Censo 2010. 
Outro agravante é o trabalho infantil, 
uma situação presente no município, 
pois, segundo o Censo 2010, atinge 10% 
da população entre 10 e 17 anos.

O grande desenvolvimento urbano sem 
um suporte da assistência social é, 
também, um fator crítico. O município 
possui dois empreendimentos de habi-
tação do Programa Minha Casa, Minha 
Vida entregues, mas que não foram 
beneficiados com os projetos de trabalho 
social, tornando esses conjuntos habita-
cionais focos de vulnerabilidade e sem 
suporte adequado para o desenvolvi-
mento social.

METAS
• Ampliar a oferta do serviço de 

convivência e fortalecimento de 
vínculos para 2.500 usuários.

• Ampliar 50% da oferta do serviço 
de acolhimento para idosos, 
crianças e adolescentes.

• Ampliar a cobertura do CadÚnico 
para 45.000 famílias.

• Garantir oferta de acompanhamento 
para 250 mulheres em 
situação de violência.

DIRETRIZES

• Mitigar a pobreza e a extrema 
pobreza no município, através dos 
programas de habitação, renda 
e assistência psicossocial.

• Proteger crianças, jovens e 
adolescentes em condição 
de vulnerabilidade social, 

especialmente aqueles em 
situação de trabalho infantil.

• Combater todo tipo de discriminação, 
seja social, de gênero, religião ou 
de qualquer outra natureza.

• Garantir que todos os munícipes 
tenham conhecimento dos 
direitos e deveres para 
exercer a cidadania plena.

• Realizar 28 campanhas ou 
conferências sobre diversidade de 
gênero, raça, religião ou outros.

• Reformar 584 casas através 
do Cartão Reforma.

• Capacitar profissionalmente 
5.000 usuários da política 
de Assistência Social.
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Alinhamento com as Metas

• Ampliar a oferta do serviço de convi-
vência e fortalecimento de vínculos 
para 2.500 usuários.

• Ampliar 50% da oferta do serviço de 
acolhimento para idosos, crianças 
e adolescentes.

Essa iniciativa consiste em medidas que 
protejam a criança, garantindo condi-
ções básicas para um desenvolvimento 
saudável. As ações incluem:

I) Implantação de mais um 
Conselho Tutelar.

II) Intensificação da identificação e 
acompanhamento de famílias com 
crianças e adolescentes em situação de 
trabalho infantil e situação de acolhi-
mento.

III) Implementação do Programa 
Criança Feliz.

IV) Realização de campanhas 
de prevenção e erradicação do 
trabalho infantil.

V) Execução do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).

VI) Ampliação do serviço de acolhimento 
para crianças e adolescentes.

Resultados Esperados:
Erradicar o trabalho infantil e ampliar 
os serviços de atenção à criança e 
ao adolescente.

CRIANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Ago./2018:
Centro de Convivência para Crianças 
e Adolescentes implantado.

Jan./2019:
Novo Conselho Tutelar implantado.

Jan./2019:
Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) entregue.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas

INICIATIVA DIREITOS E INCLUSÃO SOCIAL
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Alinhamento com as Metas

• Garantir oferta de acompanhamento 
para 250 mulheres em situação 
de violência.

• Realizar 28 campanhas ou conferên-
cias sobre diversidade de gênero, raça, 
religião ou outros.

A iniciativa visa garantir um serviço de 
qualidade e uma cobertura adequada 
do serviço de proteção social básica, 
prevendo as seguintes ações:

I) Intensificação da busca ativa e 
visitas domiciliares.

II) Realização de campanhas de 
atualização cadastral.

III) Realização do CRAS Itinerante 
e ampliação do projeto SEMAS em 
Ação, com a oferta de serviços nas 
comunidades rurais, quilombolas 
e áreas descobertas da proteção 
social básica.

IV) Expansão da oferta do serviço de 
fortalecimento de vínculos, incluindo 
oficinas lúdicas e artísticas.

V) Construção de 4 CRAS.

Conjunto de ações que propõe a valori-
zação e reconhecimento das diferenças 
de gênero, raça, religião e, em especial, 
o combate à violência contra a mulher.

I) Realização de campanhas e 
conferências municipais sobre 
diversidade de gênero, raça e religião.

II) Realização de debates, palestras, 
caminhadas e oficinas para discutir o 
papel da mulher na sociedade atual.

III) Fortalecimento e expansão do 
atendimento no Centro de Referência 
de Atendimento à Mulher (CRAM).

IV) Mapeamento das baianas de 
acarajé e dos terreiros do município.

Resultados Esperados:
Acolher provisoriamente mulheres em 
situação de risco devido à violência 
doméstica e reduzir a discriminação e o 
preconceito contra a diversidade de raça, 
gênero e religião.

PROTEÇÃO BÁSICA SOMOS DIVERSIDADE

ODS ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Mai./2018:
Sistema de Informatização e 
Monitoramento implantado.

Dez./2019:
2 CRAS construídos.

Dez./2020:
4 CRAS construídos.

MARCOS 
DE ENTREGA

Jun./2017:
Equipe do CRAM completa.

Nov./2018:
Mapeamento das baianas de 
acarajé e terreiros realizado.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

Resultados Esperados:
Qualificar o CadÚnico, prover atenção 
socioassistencial para famílias e indiví-
duos que se encontram em situação de 
risco pessoal e social, além de fortalecer 
os vínculos de pertencimento com a 
comunidade e os vínculos com familiares.

Alinhamento com as Metas

• Ampliar a cobertura do CadÚnico para 
45.000 famílias.

• Ampliar o serviço de convivência 
e fortalecimento de vínculos para 
2.500 usuários.

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas

INICIATIVA DIREITOS E INCLUSÃO SOCIAL
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Resultados Esperados:
Qualificar os usuários da política de 
assistência social, proporcionando opor-
tunidades no mercado de trabalho e 
promovendo iniciativas empreendedoras.

Alinhamento com as Metas

• Capacitar profissionalmente 
5.000 usuários da política de 
assistência social.

Iniciativa que trata o déficit habitacional 
no município e tem como foco o trabalho 
social dos empreendimentos, prevendo:

I) Adesão ao Programa Nacional de 
Habitação Rural.

II) Beneficiar 5.296 famílias através 
da execução de 7 Projetos de Trabalho 
Social (PTS) nos empreendimentos do 
programa Minha Casa, Minha Vida.

III) Fomento à organização 
comunitária, visando a autonomia e 
a gestão democrática dos processos 
implantados na comunidade.

IV) Cadastramento e monitoramento 
dos beneficiários inscritos nos 
programas habitacionais.

V) Realização de melhorias 
habitacionais em 584 casas através 
do Cartão Reforma.

Resultados Esperados:
Garantir moradia digna para a população 
mais vulnerável, intervenção física com 
as políticas públicas locais e favorecer 
a organização da população e a gestão 
comunitária dos espaços comuns.

Iniciativa para qualificar a mão de 
obra e apoiar o jovem para ingressar 
no mercado de trabalho, prevendo as 
seguintes ações:

I) Execução do Projeto 
Alagoinhas Sustentável.

II) Promoção de cursos de capacitação.

III) Fortalecimento do 
Acessuas Trabalho.

IV) Fomento ao 
empreendedorismo social.

MORADIA DIGNA  QUALIFICAÇÃO E EMPREGO

ODS ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Fev./2018:
Entrega de 500 casas.

Dez./2018:
Conclusão dos PTS dos 
Empreendimentos Urupiara 
e Linha Verde Calu.

Dez./2020:
Conclusão dos PTS dos 
Empreendimentos Residenciais 
Nulce Pereira Gonçalves, Condomínio 
Alagoinhas, Brisa do Catu, Bom 
Viver e Vila São Pedro.

MARCOS 
DE ENTREGA

Jul./2018:
Padaria Comunitária implantada.

Jul./2019:
Projeto da Fábrica de 
Vassouras implementado.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

Alinhamento com as Metas

• Reformar 584 casas através do 
Cartão Reforma.

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas

INICIATIVA DIREITOS E INCLUSÃO SOCIAL



Cultura e Esporte.
Valorizando o que é nosso.
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O município possui manifestações 
culturais nas mais diversas linguagens 
que não têm sido devidamente valori-
zadas. Apesar de o Conselho Municipal 
de Cultura existir desde o ano de 2009, 
não houve nesse período implementos 
de políticas públicas consistentes e 
voltadas para o desenvolvimento artís-
tico, cultural e turístico do município. Pela 
mesma razão, legados culturais, como 
o samba de roda, quadrilhas juninas e 
capoeira, não possuem o devido apoio 
para melhorar as condições de atuação 
na sua prática.

O patrimônio histórico da cidade, 
a exemplo da Igreja Inacabada de 
Alagoinhas Velha, a Biblioteca Pública 
Municipal Maria Feijó, o Mercado do 
Artesão e a Estação São Francisco, apre-
senta sérios problemas estruturais e 
demanda serviços urgentes de requa-
lificação para ser utilizado cultural e 
turisticamente pela comunidade.

O patrimônio imaterial, também muito 
rico, foi encontrado desorganizado no 
que se refere a uma estrutura de iden-
tificação, representação e apoio para 
suas demandas de registro, vivências e 
atuações. Mesmo as festas mais popu-

lares, como o São João, não estavam 
tendo o destaque merecido, apesar de 
serem cobiçadas por todos os públicos 
e atraírem pessoas de vários municí-
pios da região. Além disso, não existem 
pontos de informações nem um calen-
dário efetivo que facilite o acesso da 
população ao cronograma de eventos 
esportivos e culturais promovidos pela 
gestão municipal.

A prática de esporte estava muito 
concentrada no futebol de campo e os 
espaços para essa prática carecendo 
de reformas e adequações, como, por 
exemplo, o Estádio Municipal Antonio 
Carneiro e o Ginásio de Esportes Antonio 
Carlos Magalhães, bem como diversos 
campos e quadras esportivas da cidade. 
Todos esses equipamentos recebiam 
desportistas e eventos sem oferecer, 
contudo, as condições mínimas neces-
sárias para uma prática esportiva de 
qualidade. O atendimento direto ao 
esporte e lazer pelo município, no ano de 
2016, foi de aproximadamente 6,5% da 
população total, dentro da faixa etária 
entre 11 e 59 anos, sem referência de 
práticas de inclusão às pessoas com 
necessidades especiais e idosas.

METAS
• Realizar e apoiar 75 eventos e manifestações culturais de médio e pequeno porte.

• Realizar e apoiar 9 eventos culturais de grande porte.

• Criar, restaurar, requalificar e revitalizar 6 espaços públicos, culturais e históricos. 

• Implantar 1 complexo esportivo.

• Reformar 8 quadras e campos esportivos.

• Ampliar a oferta das atividades esportivas e de lazer para 15% da população.

DIRETRIZES

• Fortalecer as raízes culturais de Alagoinhas, valorizando a 
produção cultural local em todos os aspectos artísticos.

• Preservar o patrimônio histórico e cultural de Alagoinhas, tornando-o um 
município onde os espaços públicos sejam democráticos e integradores.

• Garantir o acesso democrático a atividades de esporte e lazer, estimulando 
a prática do esporte amador, especialmente dos esportes olímpicos.
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Resultados Esperados:
Valorizar, promover e fomentar as 
diversas manifestações culturais do 
município e incentivar a atração de 
turistas para a cidade.

Alinhamento com as Metas

• Realizar e apoiar 75 eventos 
e manifestações culturais de médio 
e pequeno porte.

Esta iniciativa tem o objetivo de incentivar 
a produção cultural local e democratizar 
o acesso à cultura, prevendo:

I) Formação de artistas, agentes, 
agitadores e produtores culturais 
de Alagoinhas.

II) Realização de Conferências 
Municipais de Cultura, Esporte 
e Turismo.

III) Valorização de festas e grupos 
tradicionais de Alagoinhas.

IV) Fomento e apoio a manifestações 
e projetos artísticos e culturais.

V) Mapeamento artístico, cultural 
e turístico do município.

CULTURA VIVA

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Dez./2017:
1a Virada Cultural realizada.

Dez./2018:
Mapeamento artístico, cultural 
e turístico realizado.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

INICIATIVAS CULTURA E ESPORTE

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas

A iniciativa prevê a realização e apoio 
a festas e eventos para atração de 
turistas, fortalecendo Alagoinhas como 
polo regional, com:

I) Realização de grandes festas 
populares para atração do turismo 
na cidade.

II) Apoio a festas e eventos realizados 
no município.

FESTAS POPULARES     

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Fev./2018:
Programação de grandes 
eventos definida.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

Resultados Esperados:
Valorizar, promover e fomentar as 
diversas manifestações culturais do 
município e incentivar a atração de 
turistas para a cidade.

Alinhamento com as Metas

• Realizar e apoiar 9 eventos culturais 
de grande porte.

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas
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Resultados Esperados:
Ampliar a utilização dos espaços públicos 
e democratizar as opções de lazer.

Alinhamento com as Metas

• Criar, restaurar, requalificar e revi-
talizar 6 espaços públicos, culturais 
e históricos.

Para conservação do patrimônio histó-
rico e cultural do município, esta 
iniciativa prevê:

I) Reforma da Biblioteca Maria Feijó.

II) Criação da Escola Municipal de Artes 
da Cultura Popular.

III) Revitalização de espaços públicos, 
culturais e históricos.

IV) Restauração da Estação 
São Francisco.

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Dez./2018:
Biblioteca Maria Feijó reformada.

Dez/2020:
Escola Municipal de Artes da 
Cultura Popular criada.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas

INICIATIVAS CULTURA E ESPORTE
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Iniciativa que prevê a melhoria da 
infraestrutura esportiva no município e, 
também, a ampliação da oferta de equi-
pamentos esportivos, com:

I) Requalificação de campos 
e quadras poliesportivas.

II) Implantação de um complexo 
esportivo.

III) Implantação de novos 
equipamentos esportivos.

INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

INICIATIVAS CULTURA E ESPORTE

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Out./2017:
Campo de futebol de areia implantado.

Set./2018:
2 quadras reformadas.

Set./2019:
5 quadras reformadas.

Mai./2020:
8 quadras reformadas.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

Resultados Esperados:
Expandir a oferta dos serviços de esporte 
e lazer, incluindo uma parcela da popu-
lação anteriormente não atendida.

Alinhamento com as Metas

• Ampliar a oferta das atividades espor-
tivas e de lazer para 15% da população.

Visando a democratização do acesso ao 
esporte e lazer, esta iniciativa propõe a 
realização de atividades esportivas para 
todas as idades, prevendo:

I) Implantação de programas de 
atividades físicas , esportivas e de 
lazer para todas as faixas etárias 
e gêneros.

II) Introdução das ações de esporte 
e lazer nos bairros e comunidades rurais.

III) Desenvolvimento de parcerias com 
escolinhas de iniciação esportiva.

ESPORTE PARA TODOS

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Jan./2018:
Definição do calendário  de grandes 
eventos esportivos do município.

Fev./2018:
Padronização e normatização da                                
forma de apoio esportivo.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

Resultados Esperados:
Ofertar novos empreendimentos 
esportivos e realizar melhorias nos equi-
pamentos existentes.

Alinhamento com as Metas

• Implantar 1 complexo esportivo.

• Reformar 8 quadras e campos 
esportivos.

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas



Desenvolvimento
Urbano e Mobilidade.
Avançando rumo 
ao futuro.
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DIAGNÓSTICO

As áreas públicas da cidade demandam 
elevada melhoria devido ao estado de 
conservação encontrado. Praças públicas 
degradadas, calçadas e vias mal conser-
vadas e sem acessibilidade adequada 
são alguns exemplos dessa realidade. 
Faltam áreas verdes, mais opções de 
espaços ao ar livre para a prática de 
atividades físicas, de lazer e para a 
socialização da população.

A mobilidade da cidade também carece 
de melhorias. Os semáforos públicos 
estão ultrapassados e não estavam 
operando com qualidade, gerando maior 
densidade no trânsito das principais vias 
de tráfego da cidade. A condição ruim 
do transporte público, com os veículos 
mal conservados e a não integração 
entre as linhas, gerou queixas que foram 
mapeadas na população.

A falta de vagas de estacionamento tem 
comprometido o fluxo de pessoas no 
centro da cidade, pois as vias públicas 
não estão comportando mais a quanti-
dade de carros. O transporte alternativo 
não tem pontos para embarque e desem-
barque e o serviço individual alternativo 
de passageiros (mototáxi) não está 

regularizado. Esses aspectos contribuem 
para o congestionamento do trânsito 
e para a insegurança para os usuários 
destes serviços.

No município, existe um considerável 
déficit de instalações de hidrômetros. 
Muitos imóveis possuem ligações clan-
destinas ou não possuem hidrômetros, 
e os que possuem em boa parte estão 
degradados. Tudo isso acarreta uma 
alta na taxa de inadimplência e leitura 
inconformes. O sistema de captação e 
distribuição de água precisa ser moder-
nizado, estando a maior parte da rede 
de distribuição em situação crítica.

Com 17 Estações de Tratamento de 
Esgoto desativadas e danificadas, o 
tratamento das águas também precisa 
de atenção. O estado de conservação da 
rede de esgotamento sanitário causa 
ineficiência, vazamentos, aumento nos 
custos operacionais e perdas materiais.

METAS
• Pavimentar 239.000 metros 

quadrados e requalificar 
368.000 metros quadrados de 
vias e logradouros públicos.

• Pavimentar 8 vias estruturantes 
do município.

• Implantar 10 km de 
ciclovias e ciclofaixas.

• Requalificar 12 praças.

• Urbanizar o entorno de 3 lagoas.

DIRETRIZES

• Promover infraestrutura de 
pavimentação e drenagem 
adequadas, com novas obras e 
requalificação da estrutura existente.

• Estimular a utilização democrática dos 
equipamentos públicos, através de 

um ambiente atrativo, diversificado e 
seguro para a circulação de pessoas.

• Fomentar conscientização no 
trânsito e a utilização de meios 
de transporte sustentáveis.

• Garantir distribuição e tratamento 
da água com qualidade e eficiência, 
através de uma gestão responsável 
e sustentável dos recursos hídricos.

• Ampliar em 8% a emissão de licenças 
para controle e uso do solo urbano e 
regularizar 1.800 títulos fundiários.

• Implantar estacionamento rotativo.

• Emitir 600 licenças para mototaxistas.

• Ampliar para 68.600 o número 
de instalações de água.

• Instalar 6.000 novas 
ligações de esgotos.

• Requalificar 12 Estações de 
Tratamento de Esgoto (ETEs).
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Alinhamento com as Metas

• Pavimentar 239.000 metros 
quadrados e requalificar 368.000 
metros quadrados de vias e logra-
douros públicos.

• Pavimentar 8 vias estruturantes 
do município.

A iniciativa visa reduzir o número de vias 
ainda não pavimentadas, aumentar a 
qualidade do tráfego nas vias existentes 
e mitigar e prevenir futuros pontos de 
alagamento, prevendo:

I) Pavimentação de vias.

II) Requalificação de vias.

III) Pavimentação de vias 
estruturantes.

IV) Recuperação e ampliação de 5.750 
metros do sistema de macrodrenagem.

Resultados Esperados:
Ampliar e recuperar a malha viária, 
reduzindo o tempo de deslocamento e 
melhorando a acessibilidade das vias. 
Reduzir os problemas de drenagem 
do município.

PAVIMENTAR

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Dez./2018:
2 vias estruturantes pavimentadas.

Dez./2019:
4 vias estruturantes pavimentadas.

Dez./2020:
8 vias estruturantes pavimentadas.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR
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Iniciativa que incentiva a utilização de 
transporte alternativo e sustentável na 
cidade, prevendo:

I) Construção de ciclovias e ciclofaixas.

II) Fomento ao uso de bicicletas 
no município.

Resultados Esperados:
Melhorar a saúde dos habitantes, 
preservar o meio ambiente e aumentar 
a qualidade de vida da população.

Alinhamento com as Metas

•  Implantar 10 km de ciclovias e ciclo-
faixas.

CIDADÃO CICLISTA

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Dez./2018:
3 km de ciclovias implantadas.

Dez./2020:
10 km de ciclovias implantadas.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

INICIATIVAS DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas
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Alinhamento com as Metas

• Implantar estacionamento rotativo.

• Emitir 600 licenças para mototaxistas.

Com objetivo de trazer maior fluxo de 
pessoas ao centro da cidade, além de 
oferecer mais segurança no transporte 
público, esta iniciativa prevê:

I) Implantação do estacionamento 
rotativo no centro da cidade 
(Zona Azul).

II) Implantação do Projeto 
Mototáxi Legal.

III) Integração do transporte 
coletivo urbano.

IV) Revitalização e modernização 
da sinalização semafórica.

V) Implantação da fiscalização através 
de videomonitoramento.

Resultados Esperados:
Melhorar o transporte público coletivo 
e individual. Atendimento mais rápido 
à população, maior fluxo de pessoas no 
centro da cidade e melhor ordenamento 
do trânsito.

TRANSPORTE PÚBLICO E 
GESTÃO EFICIENTE

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Nov./2017:
Terminal Coletivo reformado.

Nov./2018:
Estacionamento rotativo implantado.

Jan./2019:
100% da sinalização 
semafórica revitalizadas.

Abr./2019:
Início da concessão de exploração 
do serviço de integração 
do transporte público.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

INICIATIVAS DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas
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A iniciativa trata a modernização da 
captação e distribuição de água, bem 
como a ampliação e melhoria das insta-
lações de água, prevendo:

I) Ampliação, substituição e 
padronização das ligações de água, 
incluindo a implantação de sistema de 
telemetria e substituição e instalação 
de 35.000 hidrômetros.

II) Modernização de 30 sistemas de 
captação e distribuição de água e do 
laboratório de tratamento de água.

III) Implantação de programa de 
eficiência energética.

IV) Atualização cadastral, implantação 
do EPANET e mapeamento da zona 
rural e zona urbana.

V) Realização de campanhas de 
conscientização contra ligações 
irregulares e uso racional da água.

VI) SAAE Itinerante, atendimento 
nos bairros.

MAIS ÁGUA EM CASA

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Jun./2018:
Mapeamento na zona rural e atuali-
zação na zona urbana realizados.

Mai./2019:
Programa de eficiência 
energética implantado.

Mai./2020:
Laboratório de tratamento 
de água modernizado.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

Resultados Esperados:
Melhorar o abastecimento de água e 
a qualidade do tratamento de esgota-
mento sanitário, reduzindo os custos 
operacionais e as perdas físicas. Oferecer 
mais agilidade nas novas ligações 
de água.

Alinhamento com as Metas

• Ampliar para 68.600 o número de 
instalações de água.

Alinhamento com as Metas

• Instalar 6.000 novas ligações 
de esgotos.

• Requalificar 12 Estações de Tratamento 
de Esgoto (ETEs).

Iniciativa que propõe a expansão e 
melhoria da rede de esgotamento sani-
tário, prevendo:

I) Execução dos convênios de 
esgotamento sanitário existentes PAC 
I, PAC II e Saneamento para Todos.

II) Requalificação das Estações de 
Tratamento de Esgoto desativadas.

III) Implantação do laboratório de 
esgotamento sanitário.

IV) Substituição de 30.000 metros da 
rede de esgotamento sanitário.

Resultados Esperados:
Melhorar as condições sanitárias das 
moradias, a qualidade do tratamento de 
esgoto e reduzir os vazamentos.

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Jan./2019:
Obras do PAC I e PAC II concluídas.

Jan./2020:
Obras do Saneamento para 
Todos concluídas.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

INICIATIVAS DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

SANEAMENTO EM CASA

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas
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Com o objetivo de incentivar a ocupação 
dos espaços públicos pela população 
e democratizar as opções de lazer da 
população, esta iniciativa propõe:

I) Requalificação das principais praças 
da cidade que estão em processo 
de degradação.

II) Urbanização do entorno 
das 3 principais lagoas urbanas.

III) Construção de espaços 
públicos comunitários.

CONVIVER

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Dez./2018:
4 praças requalificadas, incluindo Praça 
Rui Barbosa e Praça J.J. Seabra.

Dez./2018:
Lagoa da Feiticeira urbanizada.

Dez./2020:
3 lagoas urbanizadas.

Dez./2020:
12 praças requalificadas.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

A iniciativa prevê a promoção da oferta e 
requalificação das habitações, a regula-
rização fundiária e eficiência na emissão 
de novas licenças, com:

I) Aparelhamento e modernização do 
setor de controle e uso do solo.

II) Implantação de sistema online 
de acompanhamento dos pedidos 
de licenças.

III) Realização de obras de construção, 
melhoria e regularização fundiária.

IV) Execução do projeto 
Melhorias Sanitárias.

Resultados Esperados:
Melhorar a condição habitacional da 
população, especialmente as condi-
ções sanitárias.

Alinhamento com as Metas

• Ampliar em 8% a emissão de licenças 
para controle e uso do solo urbano e 
regularizar 1.800 títulos fundiários.

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Dez./2019:
1.200 títulos fundiários regularizados.

Dez./2020:
1.800 títulos fundiários regularizados.

Dez./2020:
450 unidades habitacionais com 
condições sanitárias adequadas.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

INICIATIVAS DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

MORADIAS REGULARIZADAS

Resultados Esperados:
Ampliar o acesso aos serviços públicos 
essenciais e fomentar o uso do espaço 
público como local agradável de convívio.

Alinhamento com as Metas

• Requalificar 12 praças.

• Urbanizar o entorno de 3 lagoas.

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas



Serviços Públicos.
Oferecendo o que é 
de direito ao cidadão.
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DIAGNÓSTICO

De acordo com estudo feito pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
Alagoinhas está entre as 30 cidades 
mais violentas do Brasil. Segundo 
diversos estudos, a iluminação pública é 
fator primordial para melhoria na segu-
rança. Além disso, a atuação da Guarda 
Municipal precisa ser ampliada para 
atender a demanda da população. 

Alagoinhas não dispõe de um local 
apropriado para o comércio dos ambu-
lantes. Fator que contribui para que 
eles se instalem nas calçadas e vias 
públicas, colocando em risco suas vidas 
e da população, além de atrapalhar o 
fluxo de pedestres. A falta de um espaço 
adequado também influi nas condições 
sanitárias de trabalho.

O município comporta 6 cemitérios, 
sendo 2 na zona urbana e 4 na zona 
rural. Entretanto, a situação de exaustão 
é uma realidade, sendo que a capaci-
dade para sepultamentos já não suporta 
o tamanho da população.

Entre os municípios do estado, 
Alagoinhas ocupa a oitava posição com 
domicílios que possuem computadores 

com internet em casa. Apesar deste 
resultado, os meios de conectividade 
estão ultrapassados e a qualidade do 
sinal ainda deixa a desejar, necessitando 
de novas tecnologias de conectividade 
que promovam uma melhoria na quali-
dade do serviço.

METAS
• Requalificar a iluminação pública em 5 grandes avenidas com lâmpadas 

de LED e instalar 900 novos pontos de iluminação pública.

• Implantar o Projeto Cidade Digital.

• Monitorar 60 equipamentos públicos com a Guarda Civil Municipal 
e 60 equipamentos com monitoramento remoto.

• Ampliar 3.000 vagas para sepultamentos.

DIRETRIZES

• Garantir iluminação pública de qualidade e eficiente, propiciando 
espaços públicos de convívio mais seguros e atrativos.

• Exercer segurança pública com cidadania, garantindo a defesa 
social e a conservação do patrimônio público.

• Promover a inclusão digital, democratizando o acesso à internet.
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A iluminação pública da cidade é antiga 
e energeticamente ineficiente, tornando 
os locais públicos vulneráveis ao cidadão 
e aumentando os custos de iluminação. 
A fim de mitigar essas deficiências, a 
iniciativa prevê:

I) Instalação de lâmpadas LED em 
grandes vias públicas (Praça Kennedy, 
Mangalô, Joseph Wagner, Rua do Catu 
e o Binário).

II) Instalação de iluminação cênica 
nas praças.

III) Instalação de novos pontos de 
iluminação pública.

MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Jan./2019:
Iluminação de LED instalada 
em 2 grandes avenidas.

Dez./2020:
Iluminação de LED instalada 
em 5 grandes avenidas.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

Resultado Esperado:
Tornar as vias públicas mais seguras e 
agradáveis, melhorando e modernizando 
a iluminação pública.

Alinhamento com as Metas

• Requalificar a iluminação pública em 
5 grandes avenidas com lâmpadas de 
LED e instalar 900 novos pontos de 
iluminação pública.

Visa a inclusão digital, a transparência 
do governo e modernização de processos 
e da comunicação interna, prevendo:

I) Implantação do Projeto 
Alagoinhas Digital.

II) Automatização da 
iluminação pública.

III) Implantação de estrutura 
de internet sem fio                                           
e ampliação do acesso à banda larga.

IV) Implantação do centro 
tecnológico municipal.

Resultados Esperados:
Apoiar, elaborar e desenvolver soluções 
inteligentes para o cidadão e modernizar 
os sistemas do governo municipal.

Alinhamento com as Metas

• Implantar o Projeto Cidade Digital.

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Nov./2017:
Internet sem fio gratuita 
instalada no Terminal Coletivo.

Mai./2018:
Internet sem fio gratuita instalada 
nas 2 principais praças da cidade.

Dez./2019:
Internet sem fio gratuita instalada 
nas 4 principais praças da cidade.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

INICIATIVAS SERVIÇOS PÚBLICOS

ALAGOINHAS, CIDADE DIGITAL

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas
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É uma iniciativa que fortalece, amplia 
e moderniza a atuação da Guarda Civil 
Municipal, prevendo:

I) Instalação de câmeras de segurança 
nos equipamentos e instalações 
públicas municipais.

II) Implantação da Central 
de Monitoramento.

III) Criação do Plano Municipal de 
Prevenção à Violência e Mortalidade 
de Jovens e Adolescentes.

IV) Modernização e aquisição de 
equipamentos.

V) Aquisição de bases móveis.

VI) Programa de formação e aperfei-
çoamento dos Guardas Municipais.

SEGURANÇA TOTAL MARCOS 
DE ENTREGA

Out./2017:
Início do programa de formação 
e aperfeiçoamento.

Jul./2018:
Implantação da Central Telefônica (153).

Dez./2018:
Implantação da Central Municipal 
de Monitoramento.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

Resultados Esperados:
Proporcionar segurança aos usuários 
dos serviços públicos e reduzir o prejuízo 
causado ao município decorrente de 
arrombamentos e roubos a equipa-
mentos e instalações públicas municipais.

Alinhamento com as Metas

• Monitorar 60 equipamentos públicos 
com a Guarda Civil Municipal e 
60 equipamentos com monitora-
mento remoto.

Resultados Esperados:
Aumentar a oferta de vagas para sepul-
tamentos e melhorar as condições de 
funcionamento dos cemitérios.

Alinhamento com as Metas

• Ampliar 3.000 vagas para sepulta-
mentos.

Esta iniciativa objetiva ajustar a capa-
cidade dos cemitérios ao tamanho da 
população, prevendo:

I) Construção de gavetas mortuárias.

II) Execução de parcerias com 
empresas privadas.

III) Construção de novo cemitério.

IV) Revitalização e ampliação 
de cemitérios.

MARCOS 
DE ENTREGA

Mai./2018:
300 gavetas mortuárias construídas.

Nov./2018:
2 cemitérios da zona rural revitalizados.

Dez./2019:
Parceria firmada com empresa privada.

Dez./2019:
Cemitério no Estevão construído.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

INICIATIVAS SERVIÇOS PÚBLICOS

REVITALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS



Meio Ambiente.
Preservando 
nossa riqueza.
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DIAGNÓSTICO

Alagoinhas possui 7 lagoas originais da 
cidade e algumas se encontram em total 
descaso, com problemas de poluição, 
espécies invasoras e vegetação nativa 
totalmente inexistente. Além disso, a 
cidade ainda carece de áreas verdes, 
vegetação urbana e suas Áreas de 
Proteção Ambiental (APAs) não apre-
sentam conservação adequada.

Os rios que cortam a cidade sofrem com 
a degradação do curso da água decor-
rente do lixo jogado pela população, 
fazendo com que esses ambientes 
estejam em total desarmonia com 
o meio social e ambiental. As matas 
ciliares estão desprotegidas e grande 
parte se encontra devastada.

O município não conta com coleta sele-
tiva regular. Por esse motivo, houve 
diminuição na atividade das associações 
de reciclagem e aumento no descarte 
de lixo. A capacidade do aterro sanitário 
está em estado crítico, demandando 
melhorias no tratamento do lixo.

METAS
• Plantar 4.500 árvores.

• Recuperar 375 hectares de áreas degradadas.

• Revegetar 1.500 metros de mata ciliar.

• Requalificar o aterro sanitário.

• Implantar 15 ecopontos.

DIRETRIZES

• Ampliar e promover a arborização urbana de forma responsável, 
tornando o ambiente urbano agradável e humanizado.

• Preservar e recuperar as nascentes e mananciais, especialmente 
as Áreas de Proteção Ambiental de Alagoinhas.

• Promover tratamento adequado de resíduos sólidos, minimizando 
o impacto ambiental causado pelo descarte.
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Resultados Esperados:
Aumentar a área verde na zona urbana, 
enriquecer a vegetação nativa nas 
praças, parques e jardins e melhorar a 
qualidade de vida da população.

Alinhamento com as Metas

• Plantar 4.500 árvores.

Para a adequação das árvores existentes 
no ambiente urbano e a expansão da 
área verde, esta iniciativa prevê:

I) Plantio de árvores em locais 
pouco arborizados.

II) Promoção de educação ambiental 
no município.

III) Substituição de espécies que 
causam problema nas edificações.

IV) Realização do Fórum de 
Meio Ambiente.

CIDADE VERDE

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Jan./2019:
Diagnóstico inicial dos 
maciços verdes urbanos.

Abr./2019:
Projeto urbanístico e de inserção 
de espécies nas áreas urbanas.

Dez./2019:
Substituição de espécies não apro-
priadas para arborização urbana.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

INICIATIVAS MEIO AMBIENTE

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas
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A iniciativa prevê a conservação das 
Áreas de Proteção Ambiental e dos 
mananciais do município, com:

I) Estabelecimento de taxa de 
compensação ambiental, em parceria 
com agricultores, para a preservação 
de áreas de floresta nativa e 
matas ciliares.

II) Mitigação dos impactos ambientais 
nas Áreas de Proteção Ambiental.

III) Avaliação e monitoramento das 
áreas em processo de recuperação.

Resultados Esperados:
Reduzir e recuperar áreas degradadas, 
aumentar o índice de florestamento, 
revitalizar nascentes, limpar os rios que 
passam pelo município, desde a zona 
rural à zona urbana, e evitar o assorea-
mento e a seca dos rios.

PRESERVE

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Nov./2018:
Implantação do Projeto 
Serviço Ambiental (PSA).

Dez./2018:
Levantamento das nascentes realizado.

Abr./2020:
Avaliação do serviço prestado 
pelos agricultores realizada.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

Alinhamento com as Metas

• Recuperar 375 hectares de 
áreas degradadas.

• Revegetar 1.500 metros de mata ciliar.

Resultados Esperados:
Reduzir o lixo descartado, gerando 
emprego e renda, com foco no desenvol-
vimento sustentável.

Alinhamento com as Metas

• Requalificar o aterro sanitário.

• Implantar 15 ecopontos.

Com o objetivo de aliviar a pressão sobre 
o aterro sanitário e reduzir o impacto 
ambiental dos resíduos produzidos no 
município, a iniciativa prevê:

I) Requalificação e monitoramento 
ambiental do aterro sanitário.

II) Reestruturação da coleta seletiva de 
lixo e logística reversa.

III) Fomento ao desenvolvimento de 
cooperativas de reciclagem.

IV) Desenvolvimento de projetos de 
educação ambiental e incentivos 
à reciclagem.

V) Criação de um centro de triagem 
e beneficiamento de lixo eletrônico.

MARCOS 
DE ENTREGA

Nov./2018:
Aprovação do Plano Municipal 
de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos (PMGIRS).

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

POLÍTICA DE RESÍDUOS

M
EI

O 
AM

BI
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TE

INICIATIVAS MEIO AMBIENTE

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas

ODS
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas



Agricultura.
Colhendo novos 
horizontes.
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DIAGNÓSTICO

Em 2016, a agropecuária representou 
2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) 
de Alagoinhas. No município, é o setor 
econômico que tem menor participação 
na composição do PIB, tendo a maior 
parte das propriedades rurais formada 
por minifúndios e agricultores fami-
liares, sobressaindo-se a produção de 
laranja, com 2.000 hectares e mandioca, 
com 1.020 hectares (IBGE, 2016). No 
setor pecuário, os números são mais 
expressivos, tendo 19.100 cabeças de 
bovinos, 4.800 cabeças entre ovinos e 
caprinos, produção anual de 1,83 milhão 
de litros de leite e 121 toneladas de mel. 
Alagoinhas destaca-se como um impor-
tante produtor de frango integrado. 

A produção agropecuária, entretanto, 
ainda bem primária, carece de assis-
tência técnica e da utilização de recursos 
tecnológicos. O setor também sofre com 
a seca e morte dos aquíferos. Todos estes 
fatores acarretam uma produção inci-
piente e insuficiente para a manutenção 
adequada das famílias, estimulando um 
contínuo êxodo rural.

As estradas vicinais apresentam 
péssimo estado de conservação, pois 

durante muitos anos a manutenção 
foi feita de maneira não sustentável, 
ocasionando problemas de atolamento                                
e acúmulo de água nas vias, dificultando 
o tráfego da população e escoamento da 
produção agrícola.

O município dispõe de uma Central de 
Abastecimento (CEAB), onde são comer-
cializados diversos produtos e serviços, 
e um Parque de Exposições, onde são 
realizadas exposições agropecuárias 
regionais. No final do ano de 2016, o 
parque estava em estado de semiaban-
dono, toda a estrutura estava inutilizável. 
A CEAB tem um histórico de más gestões, 
que propiciaram o desordenamento das 
barracas, a degradação dos sanitários, 
a invasão ilegal do espaço de estacio-
namento e a deterioração dos galpões. 
Embora a CEAB seja muito frequentada 
durante os principais dias de feira, o 
seu aspecto ruim tem afastado a clien-
tela, que passou a optar pelo conforto 
dos supermercados.

METAS
• Atender 1.100 famílias com assistência técnica rural. 

• Revitalizar 280 quilômetros de estradas vicinais.

• Recuperar o Parque de Exposições.

• Requalificar a Central de Abastecimento.

DIRETRIZES

• Prestar um acompanhamento continuado às comunidades rurais, através 
de suas associações, buscando introduzir novas explorações agropecuárias 
mais rentáveis e melhorar o padrão tecnológico utilizado.

• Aumentar a qualidade de vida da população rural, através do aumento da 
renda e da melhoria da infraestrutura, especialmente das estradas vicinais.

• Fomentar a produtividade e a qualidade da produção da agricultura 
familiar, fortalecendo a cadeia produtiva local e expandindo a 
circulação de produtos na própria cidade e no mercado regional.
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V) Perfuração de poços artesianos em 
socorro aos produtores, em especial, 
horticultores.

VI) Implantar o Projeto RENIVA.

Resultados Esperados:
Reduzir o êxodo rural, estimular a 
produtividade e aumentar a renda fami-
liar rural.

Alinhamento com as Metas

• Atender 1.100 famílias com assistência 
técnica rural.

Esta iniciativa consiste no apoio e orien-
tação técnica dos agricultores familiares 
e prevê:

I) Levantamento da fertilidade do 
solo no município, por amostragem, 
para embasar as recomendações 
de adubação.

II) Fortalecimento do associativismo 
rural e da cadeia produtiva local.

III) Criação do Serviço Municipal de 
Apoio à Agricultura Familiar (SEMAF).

IV) Promoção de assistência técnica e 
extensão rural (ATER).

AGRICULTURA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Dez./2018:
Distribuição de 860 toneladas de adubo.

Dez./2019:
Distribuição de 1.720 
toneladas de adubo.

Dez./2020:
Distribuição de 2.580 
toneladas de adubo.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

A iniciativa propõe a revitalização e 
conservação das principais vias de 
acesso à zona rural para facilitar o 
deslocamento da população rural e 
o escoamento da produção agrícola, 
prevendo as seguintes medidas:

I) Revitalização das estradas vicinais.

II) Manutenção das estradas vicinais.

DESENVOLVIMENTO DA 
INFRAESTRUTURA RURAL

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Dez./2018:
Revitalização de 90 km 
de estradas vicinais.

Dez./2019:
Revitalização de 180 km 
de estradas vicinais.

Dez./2020:
Revitalização de 280 km 
de estradas vicinais.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

Resultados Esperados:
Manter a malha viária rural em bom 
estado de conservação e possibilitar 
bom tráfego da população e escoamento 
eficiente da produção.

Alinhamento com as Metas

• Revitalizar 280 km de estradas vicinais.

INICIATIVAS AGRICULTURA

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas
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Alinhamento com as Metas

• Recuperar o Parque de Exposições.

• Requalificar a Central 
de Abastecimento.

É uma iniciativa que reformula os princi-
pais meios de escoamento e promoção 
da produção rural do município, prevendo:

I) Requalificação da Central 
de Abastecimento.

II) Recuperação do Parque 
de Exposições.

Resultados Esperados:
Dar oportunidade aos agricultores fami-
liares de promoverem os seus produtos 
vegetais, artesanais e da indústria 
caseira rural. Bem como dar condições 
adequadas aos criadores de animais 
de alto padrão genético de exporem 
seus animais visando a classificação e a 
comercialização de matrizes e reprodu-
tores. ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Mai./2018:
Parque de Exposições recuperado.

Nov./2018:
Central de Abastecimento requalificada.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

PROMOÇÃO DO COMÉRCIO AGRÍCOLA 

INICIATIVAS AGRICULTURA

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas



Ambiente de
Negócios e Turismo.
Fomentando a inovação.
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Alagoinhas se caracteriza por ter uma 
das melhores águas do mundo, ser 
detentora de áreas de petróleo e por 
ter uma localização estratégica. Ainda 
assim, faltam políticas para divulgar e 
fomentar o potencial dos recursos que a 
cidade tem a oferecer. 

O Produto Interno Bruto (PIB) do muni-
cípio cresceu cerca de 50%, passando de 
R$ 1,83 para R$ 2,75 bilhões, entre 2010 
e 2014, quase 5 vezes maior que o cres-
cimento nacional, de 9%. Mesmo com o 
PIB em alta, o rendimento mensal dos 
domicílios não acompanhou esse cres-
cimento. De 2010 a 2017, a população 
com rendimento domiciliar de até meio 
salário mínimo por pessoa passou de 
43% (Censo 2010) para 46% (CadÚnico e 
IBGE, 2017).

Em se tratando da facilidade da criação 
de negócios, os procedimentos legais 
para registro e legalização de empresas 
ainda demandam melhorias e ganho de 
eficiência, com baixa interação consis-
tente entre os setores que possibilite um 
processo rápido, simplificado e eficiente 
para obtenção dos alvarás necessários 
para atuar no município.

Acompanhando o crescimento econômico 
acelerado da cidade houve, também, 
uma grande expansão do setor hote-
leiro. Grandes indústrias se instalaram 
no município, gerando uma oportuni-
dade ao turismo de negócios. Apesar da 
população dos municípios vizinhos movi-
mentar o comércio da cidade, Alagoinhas 
ainda não se destaca nacionalmente 
como polo regional de turismo.

METAS
• Realizar 3 feiras de negócios para atração de investimentos.

• Realizar 20 apresentações para atração de investimentos pelo Brasil.

• Capacitar e inserir 2.250 trabalhadores e microempreendedores 
do mercado formal e autônomo.

• Participar de 4 feiras e eventos nacionais e estaduais para divulgação do município.

DIRETRIZES

• Atrair novos investimentos, através do potencial aquífero e logístico de Alagoinhas, 
oferecendo infraestrutura, mão de obra e processos legais rápidos e eficientes.

• Estimular a ampliação da cadeia produtiva local, gerando empregos e renda.

• Potencializar Alagoinhas como um polo turístico cultural, 
religioso e de negócios do Litoral Norte baiano.
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Alinhamento com as Metas

• Realizar 3 feiras de negócios para 
atração de investimentos.

• Realizar 20 apresentações para 
atração de investimentos pelo Brasil.

Com intuito de fomentar a instalação 
de empresas e fortalecer o município 
como polo de desenvolvimento econô-
mico da região, as seguintes ações 
estão previstas:

I) Realização de feiras de negócios 
para fortalecer  o município como 
polo regional.

II) Criação e estruturação de 
polos industriais.

III) Simplificação do processo de 
registro e regularização de empresas, 
incluindo modernização de sistema.

IV) Mapeamento e monitoramento da 
economia local.

V) Promoção do município pelo Brasil 
para atração de investimentos.

Resultados Esperados:
Desenvolver a economia local, 
apoiando a implantação de pequenas e 
médias empresas.

AVANÇA ALAGOINHAS 

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Fev./2018:
Lançamento da Casa do Empreendedor.

Dez./2018:
2 polos industriais estruturados.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

INICIATIVAS AMBIENTE DE NEGÓCIOS E TURISMO

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas
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Esse conjunto de ações propõe a 
melhoria da qualidade da mão de obra 
local e a qualificação dos microempreen-
dedores, prevendo:

I) Melhoria e ampliação do Serviço de 
Intermediação de Mão de Obra - SIMM 
(formal) e criação do SIMM autônomo.

II) Ampliação do programa CREDIBAHIA.

III) Realização de cursos 
de capacitação.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
E EMPREENDEDORA

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Mai./2018:
Parcerias com empresas 
de capacitação firmadas.

Jul./2018:
Começo dos cursos de 
capacitação especializados.

Dez./2018:
SIMM autônomo criado.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

Resultados Esperados:
Aumentar e melhorar a qualificação da 
mão de obra no mercado de trabalho 
local. Fomentar o desenvolvimento                       
de microempreendedores.

Alinhamento com as Metas

• Capacitar e inserir 2.250 trabalhadores                                                         
e microempreendedores do mercado 
formal e autônomo.

Resultados Esperados:
Atrair turistas, qualificar os diversos 
atores envolvidos e aumentar a noto-
riedade do município como polo 
turístico regional.

Alinhamento com as Metas

• Participar de 4 feiras e eventos 
nacionais e estaduais para divulgação 
do município.

Participando do Mapa do Turismo da 
Bahia, Alagoinhas precisa agora poten-
cializar o turismo no município, prevendo:

I) Mapeamento e sinalização dos 
potenciais atrativos turísticos do 
município.

II) Participação em feiras e eventos 
para divulgação do município, incluindo 
o Fórum Turistic Brasil.

III) Elaboração do calendário de 
eventos e roteiros turísticos.

IV) Criação de equipamentos turísticos.

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Mar./2018:
Calendário de eventos elaborado.

Dez./2018:
Mapeamento de atrativos 
turíticos do município.

Jul./2019:
Roteiros turísticos definidos.

Dez./2019:
Sinalização instalada.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

TURISMO
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INICIATIVAS AMBIENTE DE NEGÓCIOS E TURISMO

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas
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Gestão Eficiente.
Liderando o progresso.
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DIAGNÓSTICO

A gestão municipal de uma cidade com 
o porte e a relevância de Alagoinhas 
não pode ser baseada em uma gestão 
dispersa e descoordenada, sem foco 
específico ou prioridade definida, pois 
fatalmente prejudica a capacidade de 
entrega de resultados para a popu-
lação. As ferramentas de suporte e os 
servidores públicos também devem ser 
de excelência, para que grandes resul-
tados ocorram.

Um exemplo de resultados insufi-
cientes foi a implantação da Nota Fiscal 
Eletrônica (Nfe) no exercício de 2015, 
pois o sistema utilizado era ineficiente e 
pouco prático.

O último cadastro da planta genérica do 
município foi de 2003 e hoje possuímos 
27.779 cadastros de imóveis sem CPF, 
19.000 cadastros de imóveis sem número 
de porta e 2.249 cadastros sem CNPJ. 
Assim, as taxas de inadimplência do 
IPTU e do TFF chegaram a 60% e 65%, 
respectivamente. Além disso, 94% dos 
imóveis (entre edificações e terrenos) da 
Prefeitura não possuíam documentação, 
impedindo o financiamento de projetos e 
facilitando invasões.

Uma demanda latente da população é 
o acesso fácil e prático às informações 
e serviços da Prefeitura e a capacidade 
de resposta às solicitações. Nos últimos 
anos, essa interação com a população 
foi negligenciada.

METAS
•  Capacitar 23% dos servidores públicos municipais com 

regime efetivo e cargos comissionados.

• Implantar sistema de acompanhamento do Planejamento 
Estratégico de Gestão Municipal.

• Aumentar em 30% as receitas tributárias do município.

• Regularizar a documentação de 30 imóveis da Prefeitura.

• Realizar 24 ações locais com a presença da Ouvidoria nos Bairros.

• Ter capacidade de atender 10.000 cidadãos por ano.

DIRETRIZES

• Desenvolver e fortalecer a cultura do planejamento, integrando 
transversalmente os diferentes setores do governo, assegurando 
um desenvolvimento sustentável e participativo do município.

• Eficientizar e profissionalizar a gestão pública em busca de um serviço 
de excelência, modernizando sistemas e capacitando os servidores.

• Incentivar a inovação na gestão pública, tanto na utilização de 
novas ferramentas quanto na renovação dos processos.
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Resultados Esperados:
Criar a cultura de gestão para resul-
tados, melhorar o acompanhamento 
das atividades do município e garantir a 
execução do planejamento.

Alinhamento com as Metas

• Implantar sistema de acompanhamento 
do Planejamento Estratégico de 
Gestão Municipal.

A iniciativa prevê 5 grupos de ações para 
profissionalizar a gestão, fazendo com 
que a execução e o acompanhamento 
das atividades prioritárias se tornem 
mais assertivos e os servidores mais 
engajados com o alcance dos resultados 
planejados. As ações consistem em:

I) Implantação de um sistema de 
acompanhamento de metas e 
iniciativas da Prefeitura, incluindo 
a evolução orçamentária e física.

II) Modernização do acompanhamento 
de execução orçamentária.

III) Definição do acordo de gestão para 
resultados com secretarias e autarquias.

IV) Desenvolvimento do Programa 
de Formação para as equipes 
de acompanhamento do 
Planejamento Estratégico.

V) Garantir a participação popular 
no acompanhamento e ações 
de planejamento.

UNIDADE DE ENTREGA

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Fev./2018:
Sistema de acompanhamento 
implantado.

Dez./2018:
Aplicativo mobile e web lançado.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

INICIATIVAS GESTÃO EFICIENTE

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas
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Para aumentar a motivação e desem-
penho dos servidores municipais, 
impactando positivamente nos serviços 
prestados à população, as ações 
consistem em:

I) Requalificação do espaço físico 
existente no Centro Administrativo 
Municipal (CAM).

II) Implantação do programa 
de servidores multiplicadores 
de conhecimento.

III) Implantação do programa 
de capacitação via EAD (Ensino 
a Distância).

IV) Formação de parcerias com outras 
entidades públicas e privadas.

Resultados Esperados:
Qualificar os servidores municipais, 
fomentar a cultura de multiplicação do 
conhecimento e melhor gerir o conheci-
mento entre gestões.

MARCOS 
DE ENTREGA

Dez./2019:
Espaço físico do CAM requalificado.

Dez./2020:
Programa de capacitação 
via EAD implantado.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

Alinhamento com as Metas

• Capacitar 23% dos servidores públicos 
municipais com regime efetivo e 
cargos comissionados.

Alinhamento com as Metas

• Aumentar em 30% as receitas tributá-
rias do município.

Com objetivo de trazer mais eficiência e 
simplificar o processo de arrecadação, a 
iniciativa prevê:

I) Implantação do novo Serviço de 
Atendimento ao Contribuinte.

II) Criação de cadastro multifinalitário 
e geoprocessamento.

III) Implantação do 
Cadastro de Inadimplentes                                 
Municipal (CADIN).

IV) Modernização e estruturação da 
administração tributária, contábil e 
financeira, incluindo o WebISS.

V) Atualização da Planta de Valor 
Genérico do Município.

Resultados Esperados:
Aumentar a receita tributária do muni-
cípio, reduzir a taxa de inadimplência dos 
contribuintes e tornar o setor financeiro, 
tributário e contábil mais eficiente.

MARCOS 
DE ENTREGA

Jun./2018:
Novo Serviço de Atendimento 
ao Contribuinte implantado.

Dez./2018:
Recadastramento imobiliário realizado.

Jun/2019:
CADIN Municipal implantado.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

GOVERNANÇA FISCAL ELETRÔNICASERVIDOR QUALIFICADO

GE
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INICIATIVAS GESTÃO EFICIENTE
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A fim de trazer eficiência à máquina 
pública, essa iniciativa atua na redução 
de custos administrativos e na regula-
rização documental de praças, terrenos 
e edificações públicos, consistindo nas 
seguintes frentes de trabalho:

I) Regularização da documentação de 
imóveis da Prefeitura.

II) Implantação do programa de 
redução de custos operacionais 
da Prefeitura.

III) Desenvolvimento de iniciativas 
eficientes de gestão das contratações 
e aquisições públicas.

MARCOS 
DE ENTREGA

Mar./2018:
Início do Projeto de Eficiência de Gastos.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

Resultados Esperados:
Aumentar a capacidade financeira de 
investimento, regularizar a documen-
tação de imóveis e tornar os processos 
internos mais eficientes.

Alinhamento com as Metas

• Regularizar a documentação 
de 30 imóveis da Prefeitura.

Resultados Esperados:
Maior transparência da máquina pública 
e melhor comunicação com a população.

Alinhamento com as Metas

• Realizar 24 ações locais com a 
presença da Ouvidoria nos Bairros.

• Ter capacidade de atender 10.000 
cidadãos por ano.

Trata-se de uma iniciativa que propõe 
facilitar a comunicação com o muní-
cipe, tanto por meio da telefonia quanto 
através de um serviço de comunicação 
de porta em porta. Além disso, mutirões 
de serviços serão realizados. As ações 
previstas são:

I) Implantação do serviço 
Alagoinhas 156.

II) Execução do Projeto Ouvidoria 
nos Bairros, mutirões de serviços 
nos bairros.

III) Execução do Projeto Ô de Casa, 
Ouvidoria de porta em porta.

ODS

MARCOS 
DE ENTREGA

Jul./2017:
Início do Projeto Ouvidoria nos Bairros.

Out./2017:
Central telefônica 156 implantada.

Mar./2018:
Projeto Ô de Casa iniciado.

Dez./2018:
Call Center implantado.

Jul./2019:
Aplicativo web                                                              
e mobile lançado.

PLANO DE GOVERNO

CONSULTA POPULAR

OUVIDORIA ALAGOINHASPREFEITURA EFICIENTE
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Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas
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SAÚDE
Descrição da Meta Indicador

Valor de 
referência

2018 2019 2020 Fonte

Ampliar para 13 as equipes de 
atenção básica, atingindo 90%                           
da cobertura de ESF.

Quantidade de equipes 
de saúde da família

28 33 36 41 SESAU

Cobertura da atenção básica 60% 74% 83% 90% SESAU

Dobrar as ações realizadas 
pela unidade móvel de 
atendimento da saúde.

Quantidade de ações do 
ônibus da saúde por mês

- 30 40 40 SESAU

Implantar Hospital de Alagoinhas 
especializado em cirurgias eletivas.

Hospital de Alagoinhas implantado - - - 1 SESAU

Implantar 2 Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs).

UPA implantada - 1 1 2 SESAU

Implantar CAPS AD3. 1 CAPS AD3 implantado - - - 1 SESAU

Requalificar 8 unidades físicas 
na Rede Municipal de Saúde.

Unidade física requalificada - 5 6 8 SESAU

Implantar prontuário eletrônico 
em 100% das unidades de saúde e                                               
nos serviços especializados.

Unidade de saúde com 
prontuário eletrônico

- 10 28 41 SESAU

EDUCAÇÃO
Descrição da Meta Indicador

Valor de 
referência

2018 2019 2020 Fonte

Elevar para 70% o índice de 
alfabetização das crianças 
com até 08 anos de idade.

Índice de alfabetização 41% 50% 60% 70% SEDUC

Alcançar IDEB de 4,9 no Ensino 
Fundamental dos Anos Iniciais 
e 4,7 nos Anos Finais.

IDEB Anos Iniciais 3,9 4,2 4,9 4,9 SEDUC

IDEB Anos Finais 3,1 3,7 4,7 4,7 SEDUC

Expandir em 675 vagas para creches 
e 750 vagas para a pré-escola.

Vagas em creches 597 822 1.047 1.272 SEDUC

Vagas na pré-escola 1.535 1.785 2.035 2.285 SEDUC

Reformar ou reestruturar                                     
65 escolas, garantindo 
a acessibilidade.

Escolas reestruturadas                             
ou reformadas

- 16 40 65 SEDUC

Ofertar Educação em Tempo 
Integral em 20 escolas de 
Ensino Fundamental. 

Escolas com Educação 
em Tempo Integral

4 9 14 20 SEDUC

Garantir quadro completo e 
qualificado de profissionais 
da educação em 100% das 
Unidades Escolares.

Percentual de turmas com quadro 
completo de professores e auxiliares

97% 100% 100% 100% SEDUC

Implementar a Educação 
Inclusiva e para Diversidade em 
100% das Unidades Escolares 
que atendam comunidades 
quilombolas, rurais e pessoas 
com deficiência e necessidades 
educativas especiais (PNEES).

Percentual de escolas com educação 
Inclusiva e para Diversidade

0% 30% 65% 100% SEDUC
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CULTURA E ESPORTE
Descrição da Meta Indicador

Valor de 
referência

2018 2019 2020 Fonte

Realizar e apoiar 75 eventos 
e manifestações culturais de 
médio e pequeno porte.

Eventos e manifestações culturais 
apoiados ou realizados

- 20 45 75 SECET

Realizar e apoiar 9 eventos 
culturais de grande porte.

Eventos culturais de grande 
porte realizados e apoiados

- 3 6 9 SECET

Criar, restaurar, requalificar e 
revitalizar 6 espaços públicos, 
culturais e históricos.

Espaços públicos, culturais e 
históricos criados, restaurados, 
requalificados e revitalizados

- 2 4 6 SECET

Implantar 1 complexo esportivo. Complexo poliesportivo implantado - - 1 1 SECET

Reformar 8 quadras                                    
e campos esportivos.

Campos e quadras 
poliesportivas reformados

- 2 5 8 SECET

Ampliar a oferta das atividades 
esportivas e de lazer para 
15% da população.

População atendida por atividades 
poliesportivas e de lazer

6,5% 7% 10% 15% SECET

DIREITOS E INCLUSÃO SOCIAL
Descrição da Meta Indicador

Valor de 
referência

2018 2019 2020 Fonte

Ampliar o serviço de convivência 
e fortalecimento de vínculos 
para 2.500 indivíduos.

Indivíduos inseridos - 1.500 2.000 2.500 SEMAS

Ampliar 50% da oferta do serviço 
de acolhimento para idosos, 
crianças e adolescentes.

Oferta de serviço de acolhimento 
para idosos e crianças

170 200 225 255 SEMAS

Ampliar a cobertura do CadÚnico 
para 45.000 famílias.

Cobertura do CadÚnico 33.627 37.000 41.000 45.000 SEMAS

Garantir oferta de acompanhamento 
para 250 mulheres em 
situação de violência.

Capacidade de acompanhamento - 250 250 250 SEMAS

Realizar 28 campanhas ou 
conferências sobre diversidade de 
gênero, raça, religião ou outros.

Campanhas realizadas - 14 21 28 SEMAS

Reformar 584 casas através 
do Cartão Reforma.

Casas reformadas - 300 584 584 SEMAS

Capacitar profissionalmente 
5.000 usuários da política 
de assistência social.

Usuários capacitados - 1.680 3.680 5.000 SEMAS
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DESENVOLVIMENTO URBANO 
           E MOBILIDADE
Descrição da Meta Indicador

Valor de 
referência

2018 2019 2020 Fonte

Pavimentar 239.000 metros 
quadrados e requalificar 
368.000 metros quadrados de 
vias e logradouros públicos.

Metros quadrados de 
vias pavimentados

- 84.500 183.000 239.000 SECIN

Metros quadrados de 
vias requalificados

- 123.000 245.000 368.000 SECIN

Pavimentar 8 vias 
estruturantes do município.

Vias estruturantes pavimentadas - 2 4 8 SECIN

Implantar 10 km de ciclovias                                   
e ciclofaixas.

Km de ciclovias e ciclofaixas 
implantados

- 3 6 10 SECIN

Requalificar 12 praças. Praças requalificadas - 2 8 12 SECIN

Urbanizar entorno de 3 lagoas. Entornos de lagoas urbanizados - 1 2 3 SECIN

Ampliar em 8% a emissão de 
licenças para controle e uso 
do solo urbano e regularizar                                 
1.800 títulos fundiários.

Crescimento de licenças emitidas - 3% 5% 8% SECIN

Títulos fundiários regularizados - 400 1.200 1.800 SECIN

Implantar estacionamento rotativo. Estacionamento rotativo implantado - 1 1 1 SMTT

Emitir 600 licenças para 
mototaxistas.

Mototaxistas regularizados - 600 600 600 SMTT

Ampliar para 68.600 o número 
de instalações de água.

Quantidade de instalações de água 64.485 65.855 67.225 68.600 SAAE

Instalar 6.000 novas 
ligações de esgotos.

Novas ligações de esgotos - 2.000 4.000 6.000 SAAE

Requalificar 12 Estações de 
Tratamento de Esgoto (ETEs).

Estações de Tratamento de 
Esgoto requalificadas

- 4 8 12 SAAE

SERVIÇOS PÚBLICOS
Descrição da Meta Indicador

Valor de 
referência

2018 2019 2020 Fonte

Requalificar a iluminação pública 
em 5 grandes avenidas com 
lâmpadas de LED e instalar 900 
novos pontos de iluminação pública.

Grandes avenidas com 
iluminação LED

- 2 3 5 SESEP

Novos pontos de iluminação pública - 300 600 900 SESEP

Implantar o Projeto Cidade Digital. Projeto implantado - 1 1 1 SEMAD

Monitorar 60 equipamentos 
públicos com a Guarda Civil 
Municipal e 60 equipamentos 
com monitoramento remoto.

Equipamentos públicos com 
a Guarda Civil Municipal

56 57 58 60 GCM

Equipamentos públicos com 
monitoramento remoto

- 20 40 60 GCM

Ampliar em 3.000 vagas 
para sepultamentos.

Vagas ampliadas - 400 2.500 3.000 SESEP
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MEIO AMBIENTE
Descrição da Meta Indicador

Valor de 
referência

2018 2019 2020 Fonte

Plantar 4.500 árvores. Árvores plantadas - 1.500 3.000 4.500 SEDEA

Recuperar 375 hectares 
de áreas degradadas.

Hectare de área recuperada - 125 250 375 SEDEA

Revegetar 1.500 metros 
de mata ciliar.

Metros de mata ciliar revegetados - 500 1.000 1.500 SEDEA

Requalificar o aterro sanitário. Aterro requalificado - 1 1 1 SESEP

Implantar 15 ecopontos. Ecopontos implantados - 5 10 15 SESEP

AGRICULTURA
Descrição da Meta Indicador

Valor de 
referência

2018 2019 2020 Fonte

Atender 1.100 famílias com 
assistência técnica rural.

Famílias atendidas com ATER - 300 700 1.100 SEMAG

Revitalizar 280 quilômetros 
de estradas vicinais.

Km de estradas vicinais 
requalificados

- 90 180 280 SEMAG

Recuperar o Parque de Exposições. Parque de Exposições recuperado - 1 1 1 SEMAG

Requalificar a Central 
de Abastecimento.

CEAB requalificada - - 1 1 SEMAG
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AMBIENTE DE NEGÓCIOS 
           E TURISMO
Descrição da Meta Indicador

Valor de 
referência

2018 2019 2020 Fonte

Realizar 3 feiras de negócios 
para atração de investimentos.

Feiras de negócios realizadas - 1 2 3 SEDEA

Realizar 20 apresentações para 
atração de investimentos pelo Brasil.

Apresentações realizadas - 6 13 20 SEDEA

Capacitar e inserir                                  
2.250 trabalhadores                                        
e microempreendedores                           
do mercado formal e autônomo.

Pessoas capacitadas e inseridas - 550 1.300 2.250 SEDEA

Participar de 4 feiras e eventos 
nacionais e estaduais para 
divulgação do município.

Participação em feiras 
e eventos nacionais                                         
e regionais

- 1 2 4 SECET

GESTÃO EFICIENTE
Descrição da Meta Indicador

Valor de 
referência

2018 2019 2020 Fonte

Implantar sistema de 
acompanhamento do Planejamento 
Estratégico de Gestão Municipal.

Sistema de acompanhamento 
implantado

- 1 1 1 SEPLA

Capacitar 23% dos servidores 
públicos municipais com regime 
efetivo e cargos comissionados.

Percentual de servidores capacitados - 5% 13% 23% SEMAD

Aumentar em 30% as receitas 
tributárias do município 
em relação a 2016.

Percentual de aumento 
da receita tributária

- 10% 20% 30% SEFAZ

Regularizar a documentação 
de 30 imóveis da Prefeitura.

Imóveis com documentação 
regularizada

- 10 20 30 SEMAD

Realizar 24 ações locais com                            
a presença da Ouvidoria nos Bairros.

Ações realizadas - 8 16 24 OUVIDORIA

Ter capacidade de atender 
10.000 cidadãos por ano.

Cidadãos atendidos - 3.000 6.000 10.000 OUVIDORIA



PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
Joaquim Belarmino Cardoso Neto
Prefeito

Iraci Gama Santa Luzia
Vice-Prefeita e Secretária Municipal de Cultura, Esporte 
e Turismo (SECET)

Leila Carla Vila Flor Souza Gabriel
Controladora-Geral do Município (COGER)

Raimundo Queiroz dos Santos
Chefe de Gabinete do Prefeito (GAPRE)

James Gautério Juliano
Procurador-Geral do Município (PROJU)

Maria das Graças Reis
Diretora-Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE)

André Luís de Carvalho
Secretário Municipal de Infraestrutura (SECIN)

José Geraldo Reis Melo
Secretário Municipal de Comunicação (SECOM)

Fabrício Santos de Faro
Secretário Municipal de Educação (SEDUC)

Daniel Ivo Neri Grave
Secretário Municipal da Fazenda (SEFAZ)

José Edésio Cardoso Silva
Secretário Municipal de Governo (SEGOV)

Jean Ander Martins Santos Silva
Secretário Municipal de Administração (SEMAD)

Geraldo Almeida Souza
Secretário Municipal de Agricultura (SEMAG)

José Alfredo de Menezes Filho
Secretário Municipal de Assistência Social (SEMAS)

Tácio Éden Azevedo Lobo
Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento 
(SEPLA)

Rodrigo Santos Matos
Secretário Municipal de Saúde (SESAU)

Harnoldo Silva Azi 
Secretário Municipal de Serviços Públicos (SESEP)

Luiz Fernando de Araújo Souza
Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito 
(SMTT)

David Correia Ribeiro
Ouvidor-Geral do Município (OUVIDORIA)

Arnaldo Garrido Martinez
Subsecretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 
(SECET)

Jaldice Lima Nunes
Subsecretária Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente (SEDEA)

Jean Cleverson Simões Mutti Rêgo
Subsecretário Municipal de Educação (SEDUC)

Bruno Carneiro Santos
Subsecretário Municipal de Administração (SEMAD)

Allan Fabrício Matos de Oliveira
Chefe da Guarda Civil Municipal (GCM)

Ludmilla Fonseca Fiscina
Subsecretária Municipal de Assistência Social (SEMAS)

Tessa Prata Sagot
Subsecretária Municipal de Saúde (SESAU)

Richardson Freitas Pereira
Subsecretário Municipal de Serviços Públicos (SESEP)

Jurema dos Santos Andrade
Subsecretária Municipal de Relações Institucionais 
(SECRI)

COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

Tácio Éden Azevedo Lobo
Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento

Adriano Oliari Negris
Diretor de Planejamento

Leiliana Lima Filgueiras de Abreu
Diretora de Orçamento

Roseane Santos da Conceição
Diretora de Convênios

Silvio Romero Almeida da Silva
Assessor Técnico

Karoline Pinheiro da Silva Costa
Coordenadora de Orçamento

Patricia de Santana Ferreira
Coordenadora de Orçamento

Carlos Artur da Silva Cruz Santos
Coordenador de Convênios

EXPEDIENTE
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EQUIPE TÉCNICA

Adilson Pedro dos Santos 
Airan Camilo de Araújo
Aleane Lorena Simões de Almeida Santos 
Alexsandra Dias Pestana França 
Ami Silva de Oliveira 
Ana Paula Neves Xavier 
André Ricardo dos Santos
Antônio Itapicuru de Liro 
Antônio Jorge de Amorim
Antônio Márcio Baleeiro de Sousa 
Ariana Virgínia Santos Santana Souza 
Arilene dos Reis Soares 
Bárbara de Jesus Silva 
Caio Felipe Couto de Melo 
Caroline Costa Peixoto 
Carolayne Souza Santos 
Cezar Carvalho de Oliveira 
Cristiane Nascimento Santos Moura 
Daisy Souza de Almeida 
Deividson Bispo de Santana
Diana Rodrigues Santa Anna Lima
Edilon Ramos de Oliveira 
Edmundo Luiz Cordeiro Fiscina 
Ednalva Rocha dos Santos 
Edson da Conceição Silva 
Eloísio de Oliveira Silva 
Erivaldo da Silva Souza 
Fabiana Santana Rêgo 
George Augusto de Souza Carmo 

Geórgia Oliveira dos Santos Lima
Gessé dos Santos Miranda 
Gildásio Alves da Silva 
Giovana Tereza de Souza Cardoso
Glauberter Nadson Gonçalves Silva 
Gleyser Soares Nascimento 
Ilana Almeida Franco Guimarães 
Jaqueline Alves dos Santos 
Jaqueline Braz da Silva 
Joelson Pinheiro de Santana 
Jonatas Borges de Lima 
Jorge Luiz Félix de Santana 
Josimary Kelly Amado dos Santos 
Keite Maria Santos do Nascimento Lima 
Lara Bastos de Medeiros 
Laura Penalva Vita Peneluc 
Leidiany Moraes Rocha 
Lucy Cleide Oliveira Nascimento das Neves
Lidiane Souza Silva 
Liszangela Nazaré Florêncio de Jesus 
Lívia Rafaela de Lima Matos 
Luiz Carlos Ornelas da Silva 
Luiz Cesar de Souza Lima 
Luiz Cláudio Lima da Silva 
Marcos Luiz de Santana 
Maria da Conceição de Assunção Dantas
Maria José de Oliveira Santos 
Marilza Lopes dos Santos 
Marivalda Carneiro de Almeida 
Marizelia Soares dos Santos 
Mizael Campos Silva 

Monalisa de Lima Oliveira 
Mônica Dolores Oliveira Silva Malaquias 
Nadja Suzete Ferreira de Lima 
Nayara Aguiar Santos Borges Lyrio 
Neiva de Jesus Ribeiro Batista
Nirvana Castro do Nascimento Rocha 
Paula dos Santos Almeida 
Paulo César Behrens Freire 
Paulo Antonio Maneira
Pedrita Maria Pinho Andrade
Renan Silva Ferreira
Renata Kariny Florencio Martins 
Ricardo Luiz de Santana Santos 
Rita de Cássia Rezende Santos 
Robério Neves de Souza 
Rosa Virgínia Rios Brito 
Rosemary Martins 
Rosenildes dos Reis Soares 
Ruidinaldo da Costa Brito dos Reis 
Sérgio Augusto da Silva Santana 
Suyane Cristina Ferreira Pinho 
Taislane Santos Silva 
Tissyana Ribeiro Mendes Barreto 
Valéria Figueiredo Lima 
Vânia Cristina do Nascimento Ribeiro
Vânia Maria Carneiro Lima 
Victória Stephanie Souza de Oliveira 
Walkírio Souza Cerqueira 
Wanildo Santos de Souza Júnior
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