Programa Cidade Verde

A cidade pode ser considerada como um sistema, onde todas as partes dependem uma das outras, a integração destas deve ser voltada
à busca pelo desenvolvimento sustentável e pelo planejamento de ações adequadas que terá finalidade de conduzir a situação atual da cidade
na direção dos objetivos desejados.
O Programa Cidade Verde está voltado a uma gestão ambiental que busca constantemente atender aos princípios das Cidades
Sustentáveis através da articulação dos eixos econômicos, ambiental e social. Tendo como ênfase o Licenciamento, a Fiscalização e a
Educação Ambiental, esta última como base transformadora e mobilizadora da sociedade, introduzindo a adoção de hábitos, costumes,
posturas e práticas sociais e econômicas compatíveis com as metas de desenvolvimento socioeconômico e a conservação dos recursos
naturais.
A administração tem por finalidade tornar a Cidade mais atrativa, através do embelezamento e estruturação paisagística dos Espaços
Públicos e áreas de lazer, sendo meta fundamental a reestruturação do Parque Zamperetti.
Além da Implantação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos que terá a Educação Ambiental como ferramenta fundamental.

Programa Melhor Viver

Este Programa tem por finalidade aprimorar os demais programas e eixos estabelecidos no sistema de gestão municipal, além de
permitir aos cidadãos melhor mobilidade, acessibilidade e segurança, por meio de intervenções urbanas em conformidade com a legislação
vigente, proporcionando qualidade dos espaços públicos, para que todos tenham acesso à cidade.
O Melhor Viver irá contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento econômico municipal, através de melhorias e
modernização da infraestrutura das mais diversas áreas, qualificando o meio urbano, a circulação viária da cidade e contribuir para alcançar a
visão de futuro: Ser referencia em qualidade de vida como Cidade Educadora.

Programa Promoção Humana

A assistência social, como politica pública, vem passando por profundas transformações a partir da Constituição de 1988.
O SUAS instituído pela Politica Nacional de Assistência Social (PNAS) em 2004 foi criado em 2011 pela Lei Federal 12.435, garantindo
inúmeras conquistas ao longo desses anos.
Com a criação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em 2001, Santiago através de um espaço organizado, seus CRAS e
CREAS, busca o aprimoramento de gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais postos no PPA, com o objetivo de
efetivar a proteção social oferecendo serviços continuados e ampliando o acesso aos direitos.

Programa Município Saudável

A Secretaria Municipal da Saúde tem a proposta de seguir as diretrizes do SUS bem como a filosofia dos municípios saudáveis, que é
uma estratégia que permite fortalecer a execução das atividades de promoção da saúde como a mais alta prioridade dentro de uma agenda
política local.
Uma cidade saudável, na definição da OMS (Organização Mundial da Saúde), “...é aquela que coloca em prática de modo contínuo a
melhoria de seu meio ambiente físico e social utilizando todos os recursos de sua comunidade”. Portanto considera-se uma cidade ou
município saudável aquela em que os seus dirigentes municipais enfatizam a saúde de seus cidadãos dentro de uma ótica ampliada de
qualidade de vida.
Os principais pilares de uma iniciativa de municípios/cidades saudáveis são a ação intersetorial e a participação social.
A Secretaria Municipal da Saúde está estruturada da seguinte forma: Gestão da Atenção Básica, Gestão da Média Complexidade,
Gestão Administrativa e Gestão Contábil. Cabe salientar, que uma das principais ações da Secretaria é participar da formulação e
implementação das políticas de atenção básica e especializada, observando os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). A organização da
assistência à saúde está concebida enquanto rede articulada entre a atenção básica, média e alta complexidade.
Segundo Solla, a lógica de organização do SUS pressupõe a constituição de uma rede de serviços organizada de forma regionalizada e
hierarquizada. Somente assim possibilitará um conhecimento maior dos problemas de saúde da população de cada território, além do acesso
ao conjunto das ações de atenção em todos os níveis de complexidade.
O acesso da população a esta rede deve se dar por meio dos serviços de nível primário de atenção, que precisam estar qualificados
para atender e resolver os principais problemas que demandam serviços de saúde. Os que não forem resolvidos neste nível deverão ser
referenciados para os serviços especializados.

Programa Educar

Apresentamos o Plano Plurianual - PPA – da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 2014-2017, embasado nas diretrizes do Plano
Nacional de Educação, bem como, contemplando os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Este plano tem o enfoque numa educação
básica de qualidade entendida como um bem público e um direito humano fundamental que o município tem o dever e a obrigação de
promover para assegurar a igualdade de oportunidade no acesso ao conhecimento.
As políticas para uma educação de qualidade passam pelo financiamento com foco e objetivos definidos e que contemplam a ampliação
no atendimento de creches, a universalização da pré-escola, aumento nos tempos e espaços escolares destinados aos alunos e elevação do
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
Este plano tem o desejo de proporcionar contribuição para a redução das desigualdades sociais, elevar o nível cultural, eliminar a
exclusão, prevenir a violência, bem como, contribuir para o fortalecimento dos valores democráticos, ampliando as opções para viver com
dignidade, valorizando a diversidade, respeitando os direitos humanos e atendendo as necessidades e aspirações do município.
Acreditamos que a educação é a principal ferramenta para o desenvolvimento geral do município e por isso apresentamos este plano
que se reveste de compromisso com a educação para o próximo quadriênio e deverá ser gradativamente implementado.

Programa Esporte Para Todos

Acreditando no poder do Esporte e da necessidade deste na vida das pessoas, apresentamos o Programa Esporte para Todos, almejando
atingir através da prática esportiva, aspectos cultural, social, político e afetivo que contribuam com a formação dos cidadãos santiaguenses.
Incentivando as mais diversas modalidades de práticas desportivas envolvendo pessoas de ambos os sexos, desde a infância até a 3ª
idade, oriundas de todos os Bairros da Cidade de Santiago e Interior, o objetivo maior na área do esporte e do lazer é o desejo de aprimorar as
habilidades e potencialidades de cada um, levando a interagir no seu meio com espírito de equipe, de cooperação, de respeito formando
hábitos saudáveis de vida e acrescentando qualidade ao seu entorno como a família e a comunidade.
Desta forma, considerando que a comunidade é um espaço de experiência, de construção coletiva, e num esforço concreto de
aproximação com o diferente e de superação de toda a forma de discriminação, pretende-se fomentar o Esporte de forma democrática,
proporcionando oportunidades de unir as pessoas, estabelecendo laços que visem superação da violência, promovendo solidariedade e a
construção de uma cultura de paz tendo em vista a formação integral do ser humano.

Programa Terra dos Poetas

“És tu Santiago, meu rincão agreste,
Bendito, pelo encanto destas tardes,
Pelas horas de sonho que me deste!”
Zeca Blau

A cidade de Santiago orgulha-se em ser reconhecida como a “Terra dos Poetas” e vem trabalhando para fortalecer essa identidade
cultural, mediante o remodelamento urbano, construção de novos pontos de cultura e espaços de valorização e conhecimento do patrimônio,
da memória e da história desta terra. Almejando um futuro promissor para seus habitantes, tendo como visão de futuro: “Ser referência em
qualidade de vida, enquanto uma Cidade Educadora” e, para que isto aconteça, faz-se necessário efetivar políticas públicas que sirvam de
alicerce para essa construção.
Assim, o presente programa engloba ações de manutenção, promoção e fomento às atividades culturais e turísticas, voltadas ao
desenvolvimento econômico, tendo o objetivo de consolidar o município como uma cidade literária e referência em Turismo Cultural.

Programa Santiago Empreendedora

Muitas cidades brasileiras estão provando que é possível encontrar novos caminhos para construir um processo de
desenvolvimento sustentável para a região, criando condições para que os pequenos negócios surjam e se fortaleçam em suas cidades,
promovendo seu crescimento.
Mas para isso, é necessário ser criativo, ser empreendedor, ser inovador.
Mas como fazer isso?
Um exemplo é o comércio, que apesar de ser uma das mais antigas atividades econômicas desenvolvidas nas cidades, tem sido
revitalizado e renovado em diversas maneiras. Novos conceitos de organização das lojas, produtos inovadores e estratégias diferenciadas de
promoção são algumas das iniciativas adotadas.
Outros exemplos de segmentos de negócios que estão alavancando o desenvolvimento de cidades pequenas, inclusive médias
e grandes em todo o Brasil são as pequenas indústrias e manufaturas, setor de serviços, empresas de reciclagem, hortifrutigranjeiros,
vitivinicultura, agroindústrias, entre outros.
Através do Programa Cidade Educadora, a Meta nº 8 – Santiago Empreendedora busca fomentar o desenvolvimento das
pequenas empresas e dos negócios inovadores, formando novos caminhos para o desenvolvimento de nossa cidade e região, criando,
apoiando e desenvolvendo parques tecnológicos, incubadoras e condomínios industriais e agroindustriais, cadeias e arranjos produtivos locais
(APLs), e a formação de empreendedores. Promovendo assim a qualidade de vida e igualdade social, identificando o potencial local e
aproveitando as oportunidades do mercado global.

Programa Sustentabilidade Rural

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária ao desenvolver o presente Plano Plurianual vem ao encontro de sua missão
institucional de promover o desenvolvimento do meio rural, focado na melhoria da qualidade de vida do produtor rural, com o aumento de
emprego e renda, através de parcerias institucionais, estimulo ao associativismo, consolidando Santiago como Polo Regional de
Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental de maneira sustentável, promovendo ações e programas elencados durante o II Fórum Pró
Desenvolvimento e no Programa de Governo Municipal.
Os programas que serão desenvolvidos são visíveis dentro do orçamento municipal e estão em consonância com os projetos Estaduais e
Federais para Agricultura e a Pecuária, visando atender principalmente os pequenos produtores através da assistência técnica, fomento a
produção e produtividade na permanência do homem no campo, diminuindo o êxodo rural, aumentando sua renda familiar, desenvolver a
agroindústria com a implantação dos S.I.M., prover de água potável as comunidades rurais, trabalhar em parceria com entidades públicas e
privadas, garantir boas estradas para escoamento das safras, transporte escolar, acesso as propriedades rurais e atender com Patrulha
Agrícola fazendo melhorias de infraestrutura dentro das propriedades.

Programa Inovar
O papel da administração municipal é o de definir as
políticas locais que se revelarão possíveis e o de avaliar a sua
eficácia, assim como de obter as normas legislativas oportunas
de outras administrações, centrais ou regionais.
(5º princípio da carta das Cidades Educadoras)

O Programa Inovar, do qual fazem parte todas as secretarias municipais bem como a Câmara Municipal de Vereadores, partindo de um
objetivo macro de modernizar a gestão municipal, pretende, nesses próximos quatro anos, dar continuidade ao Sistema de Gestão implantado
em 2009, realizar gestão por resultados, com ênfase em gestão de processos, criar e monitorar indicadores para, através do desenvolvimento e
implantação de ferramentas que auxiliem no processo de tomada de decisão, garantir a eficiência a eficácia e a efetividade das ações
governamentais.
Para tanto serão realizados os seguintes investimentos: tecnologia da informação - visando dar mais agilidade na tramitação processos,
maior transparência nas ações de governo e ainda ampliação do projeto de inclusão digital; acessibilidade dos prédios públicos municipais
promovendo a igualdade de acesso a todos os cidadãos; criação de canais de comunicação mais eficientes que assegurem o pleno direito a
informação; modernização da frota com a finalidade de redução de custos com manutenção; Geoprocessamento Rural, com vistas a dar
atendimento à legislação vigente; modernização fiscal e tributária, com o propósito de fortalecer a Meta Municipal nª 02 – Educação Fiscal do
Programa Cidade Educadora.
A administração municipal quer ainda fomentar a participação da comunidade nos processos de gestão pública, através da realização de
fóruns temáticos, visando dar atendimento ao que preceitua a Meta Municipal nº 06 – Participação Comunitária do Programa Cidade
Educadora.
Tais iniciativas justificam-se pela necessidade constante de promover melhorias que objetivem, acima de tudo, a qualidade dos serviços
prestados à população.

Programa Santiago Mais

No contexto atual da administração pública, a Lei de Responsabilidade Fiscal, complementadas pelas normas de contabilidade aplicadas
ao setor público, impõe um novo enfoque nos controles internos da administração pública brasileira, nesse contexto os gestores públicos
municipais se deparam com uma série de novas obrigações relacionadas aos seus atos.
Buscar uma administração pública mais eficaz em suas ações, mapeando suas despesas a fim de otimizar os recursos e convertê-los em
melhorias para a sociedade santiaguense, torna-se um compromisso de gestão.
Realizar gestão de suprimentos com o objetivo de garantir a qualidade do gasto público, com ênfase em um controle de estoques
efetivo é uma das metas para o programa.

Apoio Administrativo

Prover os órgãos do Município de suporte administrativo indispensável à implementação de seus programas finalísticos.

Câmara de Vereadores - Ação Legislativa

Encargos Especiais - Não Integrantes do PPA

