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Lei Nº 450/2022, de 04 de julho de 2022.
ANEXO I
DETALHAMENTO ANALÍTICO DAS PRIORIDADES E
METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE
TIMBAÚBA DOS BATISTAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.
NA ÁREA DE ATUAÇÃO
PLANEJAMENTO:

DE

ADMINISTRAÇÃO

E

Implantação de informática para agilidade e segurança dos serviços
públicos municipais;
Elaboração do plano diretor,
Adquirir veículos e equipamentos necessários à execução das
atividades e serviços desenvolvidos pela administração com o fim de
melhorar a assistência à população municipal,
Construção do centro administrativo;
Construção do arquivo central;
Construção do almoxarifado central;
Patrocinar cursos de capacitação de todos os funcionários públicos
municipais diretamente vinculados com as seguintes atividades:
tesouraria, recursos humanos, arrecadação, controle, contabilidade,
licitações, contratos e compras, orçamentos de finanças administração
pública;
Reestruturação administrativa dos cargos;
Capacitação e implantação da nova Lei de Licitações, a Lei nº
14.133/2021 reelaboração de planos de cargos, carreira e salários;
Realização de processos seletivo simplificado e/ou concurso público;
Capacitação de todos servidores com as temáticas voltadas para
compras públicas, Lei de responsabilidade fiscal, ética, entre outros.
NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO:
Manutenção de regularidade nos repasse de recursos financeiros à
câmara municipal;
Adoção de medidas voltadas para a contenção de despesas em toda a
administração municipal,
Cumprindo critério de eficiência, eficácia e de melhor custo-benefício
nas aquisições de materiais,
Contratação de obras e serviços e outros encargos;
Atualização do código tributário;
Esforço na cobrança e arrecadação de todos os tributos de
competência municipal, inclusive com execução judicial se
necessário;
Pagamento de parcelamento de débito da dívida pública do município;
Manutenção de regularidade nos pagamentos de obrigações para com
os servidores, fornecedores, encargos previdenciários e tributários e
precatórios judiciais;
Informatização do setor de tributação e arrecadação; agregar os
setores de controladoria, finanças, contabilidade e licitação em um
prédio para melhorar comodidade desses serviços;
Continuidade das divulgações com eficiência e eficácia no portal da
transparência; criação do programa de incentivo ao pagamento de iptu
antes do vencimento das parcelas.
GABINETE DO PREFEITO:
Informatização dos setores internos do gabinete do prefeito;
Adquirir veículos e equipamentos necessários à execução das
atividades e serviços desenvolvidos pelo o gabinete do prefeito, com o
fim de melhorar assistir à população municipal;
Patrocinar cursos de capacitação continuada dos funcionários públicos
municipais diretamente vinculados ao gabinete do prefeito;
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Manutenção de convênio com CNM, FEMURN, AMS entre outros,
contribuir, juntamente com as demais secretarias com ajuda financeira
e/ou materiais consoante os programas municipais de combate à
pobreza; execução e articulação de convênios e programas federais.
NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE EDUCAÇÃO
Manter e ampliar a cobertura à população de educação fundamental e
pré-escolar, bem como o programa de alfabetização de jovens e
adultos, com a reimplementação do PROEJA;
Ampliação da cozinha e construção do refeitório na Escola Municipal
Paulino Batista para proporcionar maior conforto e agilidade na
execução do trabalho e melhores condições para os alunos realizarem
as refeições;
Ampliação e aprimoramento dos parques infantis nas creches do nosso
município, garantindo maior desenvolvimento cognitivo das crianças,
visto que o mesmo ajuda na coordenação motora e na socialização;
Implementação do programa Educação Virtual, o qual consistirá em
internet grátis para todas as escolas como forma de possibilitar maior
comunicação entre os alunos;
Fortalecer o acompanhamento da Escola com as famílias de alunos
que estejam fora de sala de aula e que apresentem baixo rendimento
escolar;
Promover a formação continuada do corpo docente e dos demais
servidores da educação;
Intensificar a participação de grupos de apoio do CRAS (Psicólogo,
Assistente Social, Pedagogo, etc) e Conselho Tutelar junto às Escolas;
Programa “Aluno Mil” o qual parte da premissa de ajudar os
estudantes pró-Enem e pró-IFRN, através da oferta de cursinhos
preparatórios;
Elaboração e execução de projetos pedagógicos que visem reduzir a
evasão escolar, diminuindo o nível de reprovação, elevando o Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB;
Construir uma biblioteca municipal com o intuito de atender aos
estudantes, considerando a inclusão digital e espaço adequado para
estudos individuais e em grupo.
Inclusão de ônibus escolar para todos (rota Caicó) garantindo maior
segurança e qualidade no transporte além de contribuir para progresso
educacional do nosso município;
Aquisição de novos equipamentos eletrônicos para escolas – como
computador e projetor – o que permitirá aos profissionais maior leque
para execução de suas metodologias de ensino;
Manutenção da assistência ao Educando, através de alimentação
escolar, transporte, material didático, fardamento, doação de kit
escolar;
Adquirir e instalar um sistema de monitoramento com câmeras de
segurança nos prédios escolares;
Programa de bolsas de estudos para os estudantes aos quais a se
enquadrem nos critérios socioeconômicos e méritos acadêmicos
estipulados;
Desenvolvimento de atividades esportivas e culturais na rede escolar e
com a abrangência de toda a sociedade;
Eleições democráticas para direção das escolas municipais.
Incentivo, aperfeiçoamento e valorização dos profissionais de
educação com cursos de formação continuada e especialização nas
devidas áreas;
Desenvolver parcerias com profissionais de saúde, através da
Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de orientar a escola
com noções básicas de saúde, além de acompanhamento psicológico
nas escolas.
Apoiar, estimular e divulgar o folclore, com fins de preservar as
manifestações e tradições culturais locais;
Aquisição de veículo para a Secretaria Municipal de Educação;
Revitalização e ampliação das bibliotecas escolares com aquisição de
novos livros didáticos e coleções com o intuído de atrair e incentivar a
leitura das crianças e jovens;
Promover intercâmbios educacionais como gincanas, eventos e
seminários entre municípios;
Promover e estimular o acesso a eventos educativos, esportivos, de
lazer e entretenimento aos estudantes através das carteiras estudantis
de meia-entrada, assim como também em passagens nos transportes
intermunicipais;
Implantação da oferta de educação em tempo integral de forma a
atender pelo menos 25% dos estudantes da Educação Básica,
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considerando a ampliação de salas de aulas.
Inserir na equipe da Secretaria Municipal de Educação os
profissionais de Assistente Social e Psicólogo de acordo com a Lei nº
13.935/2019.
Aquisição de laboratório educacional de matemática e ciências;
Espaço esportista adequado para tênis de mesa, dama e xadrez.
NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE CULTURA
Promoção de editais com premiações;
Contribuição anual para a ACUST (Valor que cubra o pagamento do
maestro e manutenção dos instrumentos);
Construção da sede da Filarmônica Elino Julião;
Construção de prédio próprio para a Biblioteca pública Municipal;
Informatização da Biblioteca Pública;
Apoio para a compra de livros para a Biblioteca Pública;
Revitalização do espaço destinado a pinacoteca (Casa de Cultura);
Implementação do calendário cultural/festivo;
Promoção de eventos culturais;
Realização da Feira Municipal de artesanato e cultura;
Aquisição e manutenção de instrumentos musicais (Banda Marcial,
Aulas de música na escola);
Apoio ao desenvolvimento de programas de implantação tecnológico
(Internet para todos);
Implantação do sinal digital;
Apoio as associações locais;
Construção da Casa das Artes;
Promoção de cursos de profissionalização e capacitação;
Realização da festa Corrida de Jegues;
Criação do Fundo Municipal de Cultura;
Construção da Sede da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes,
Lazer, Turismo e Desenvolvimento Econômico;
Mapeamento dos pontos turísticos e dos patrimônios culturais e
históricos timbaubenses;
Criar o Programa Família na Praça;
Contratação de profissionais que possam dar consultorias no
desenvolvimento de projetos e processos das áreas culturais, turísticas
e de desenvolvimento econômico do município.
NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE DESPORTOS, TURISMOS E
EVENTOS
Desenvolver junto aos órgãos públicos Municipais e sociedade em
geral o CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES;
Desenvolver junto aos órgãos Municipais e sociedade em geral o
calendário Anual Esportivo;
Inclusão de atividades de Artes Marciais;
Revitalização do campo de futebol com Vestiários e Iluminação;
Revitalização da Quadra Sérgio Roux da Silva;
Revitalização da Quadra Maria D’alva com Arquibancadas e
Vestiários;
Desenvolver junto com as demais secretarias o ‘PROJETO CRAQUE
NA ESCOLA;
Desenvolver o PROJETO na “MESA DO TÊNIS”;
Aquisição de Rede de Proteção para Entorno da Quadra Maria D’alva;
Aquisição e distribuição de materiais para prática esportiva em todas
as suas modalidades;
Desenvolver Torneios de Futebol, Futsal e Vôlei (masculino e
feminino) na zona urbana e rural;
Realizar campeonatos regionais na Quadra e no Campo de Futebol;
Realizar Torneios de Futevôlei;
Realizar Maratonas de Atletismo;
Realizar competições de Ciclismo;
Desenvolver gincanas educativas;
Realizar palestras e workshops com profissionais da Área;
Distribuição de Tênis/chuteira aos projetos acima citados e crianças de
baixa renda;
Implementar o Sinal de TV Digital para o Município, que possibilitará
famílias carentes terem uma transmissão de TV com Sinal de
qualidade;
Implantação do programa Internet para todos e Cidade Digital,
disponibilizando o sinal de Internet gratuito em Praças e Logradouros
permitindo Socialização, LAZER e Entretenimento entre as Pessoas.
Reforma do hotel para que possamos ter um lugar para hospedagem;
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Mapeamento dos pontos turísticos;
Sinalização das ruas e dos trechos dos sítios arqueológicos e pontos
turísticos;
Tornar os sítios arqueológicos em pontos turísticos;
Mapeamento das demarcações para trilhas ecológicas;
Manutenção e preservação dos pontos turísticos;
Cursos profissionalizantes e de capacitação para as áreas turísticas
como, guias turísticos, cursos para hotelaria, restaurantes e bares e etc;
Elaboração do calendário anual de eventos turísticos;
Promoção e apoio a feiras culturais e artesanais;
Promoção de eventos e datas festivas como; Carnaval, Emancipação
Política, Corrida de Jegue e Festa do padroeiro;
Promoção de eventos conforme o calendário e eventos turísticos do
município;
Elaboração e manutenção de sites enaltecendo nosso artesanato,
comidas típicas, nossa cultura e turismo;
Elaboração de uma cartilha virtual cultural e turística do nosso
município mostrando os pontos turísticos e culturais;
Criação do Fundo Municipal de Turismo
Viabilizar cursos profissionalizantes para jovens (SENAI, SENAC,
SENAR e SESC;
Construção dos galpões e instalar pequenas fábricas;
Elaborar projetos para compra de matéria-prima (tecido, linha, toalhas
e fraldas);
Cursos de bordados para iniciantes;
Linha de microcrédito para artesãos;
Elaboração de Feiras artesanais no município;
Apoio à Associação e Cooperativa das bordadeiras, dando suporte
para a participação de feiras interestaduais;
Criação de uma plataforma de vendas on-line que promova não só a
venda de bordados, mas a todas as variedades de artesanato do nosso
município;
Procurar parcerias com entidades e com o Governo Estadual para
valorizar os artesãos do município, proporcionando maior visibilidade
a nível estadual e, consequentemente, geração de renda;
Criar o conselho de Desenvolvimento Econômico;
Criar uma coleção de modas bordada retratando as pinturas rupestres;
Promover cursos profissionalizantes em variadas áreas profissionais;
Aquisição de máquinas de costura para a realização de cursos;
Realizar no município uma feira de artesanato Intermunicipal;
Incentivar a continuidade da tradição do bordado promovendo cursos
de bordado para iniciantes;
Incentivar a continuidade da tradição do bordado promovendo cursos
de bordado para iniciantes;
Criar um site oficial para divulgar e fomentar os produtos artesanais
do município, possibilitando vendas diretas, tais como: Todo tipo de
artesanato e culinária;
Implementação de sinal de TV digital para o município,
oportunizando as famílias carentes uma transmissão televisiva com
sinal de qualidade.
NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1. Manutenção da Secretaria Municipal Assistência Social;
2. Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
3. Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social
(CMAS);
4. Manutenção e gestão dos recursos de Apoio à Organização e Gestão
do SUAS - IGDSUAS; Manutenção e gestão dos recursos de
Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS;
5. Manutenção e gestão dos recursos de Apoio à Organização e Gestão
e Controle Social do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único –
IGD PAB;
6. Manutenção do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;
7. Manutenção do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas;
8. Manutenção dos serviços ofertados pela Proteção Social Básica;
9. Fortalecer as ações de capacitação continuada dos profissionais da
assistência;
10.Criação do programa “Minha Casa Segura”, o qual consiste em
melhorias habitacionais para as famílias mais carentes do município,
conforme diretrizes estipuladas pelo programa;
11.Reformar e adaptar as estruturas físicas com acessibilidade para
pessoas com deficiência, de acordo com as normas regulamentadoras
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existentes no país;
12.Reimplantar as ações de cidadania com serviços de emissão de
documentos, cuidados com a saúde bucal, casamento comunitário,
divórcios consensuais, inventários usucapião administrativos;
13.Apoiar os Conselhos Municipais de Assistência e afins dando
melhores condições de trabalho e eficácia no âmbito social e de
cidadania;
14.Fortalecer e fiscalizar o acesso ao programa auxílio brasil para
famílias em vulnerabilidade social em nosso município;
15.Estabelecer parceria com entidades assistenciais do setor público e
privado para fomentar as ações de assistência social no município;
16.Ofertar apoio para a melhor prestação dos serviços do Conselho
Tutelar, ampliando sua estrutura física, proporcionando capacitação
continuada e estrutura adequada para desenvolvimento das funções
dos conselheiros e servidores do órgão;
17.Destinar recursos financeiros para o custeio dos benefícios
eventuais, mediante critérios estabelecidos pela legislação Municipal;
18.Realização de atividades sociais voltadas para os serviços de
incentivo de fortalecimento de vinculo, a participação cidadã e a
formação geral para o mundo do trabalho;
19.Implementar e executar ações e projetos de enfrentamento à
pobreza, incluindo parcerias com organizações governamentais e
nãogovernamentais;
20.Fortalecimento as ações de combate ao uso de entorpecentes e
substancias psicotrópicas, em parcerias com o Conselho Municipal
Antidrogas e CONEM, desenvolvendo campanhas educativas e de
sensibilização para prevenção ao uso de drogas e dependência química
a nível municipal;
21.Manutenção do Conselho do Idoso;
22.Manutenção do Conselho de Habitação;
23.Garantir profissionais conforme NOB RH SUAS nas unidades de
gestão e serviços de assistência social;
24.Implementar políticas públicas de atendimento as vítimas de abuso,
violência doméstica e sexual;
25.Promoção de Cursos de Capacitação em diversas áreas no nosso
município, visando capacitar jovens e oportunizar uma melhor
assistência à comunidade;
26.Valorização do trabalho artesanal de forma participativa e social;
27.Capacitar os Profissionais e os atores do controle social do SUAS;
28.Desenvolver políticas para negros, juventude, LGBT e população
diversa, respeitando a liberdade e a diversidade em todos os níveis;
29.Reabertura do Shopping Popular e do Mercado do Artesão para as
famílias que desejem ofertar trabalhos e desenvolver seu sustento de
forma digna;
30.Realizar trabalhos em parceria com o Governo Estadual e Federal,
como forma de garantir a integração dos programas de transferência
de renda, de modo que seja possível ampliar o atendimento às pessoas
em situação de vulnerabilidade.
NA ÁREA DE
ADOLESCENTE

ATENDIMENTO

A

CRIANÇA

E

1. Capacitação dos Conselheiros Tutelares e de Direitos;
2. Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
adolescente;
3. Divulgação do CMDCA e do Conselho Tutelar, através de ações
efetivas e projetos desenvolvidos juntos à sociedade;
4. Acompanhamento da execução das ações propostas junto às
entidades governamentais e não governamentais que desenvolvem
programas de atendimento a criança e ao adolescente no município;
5. Implementar ações para a Política de Garantia de direitos da
Criança e do Adolescente no município;
6. Captação de recursos financeiros para Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente;
7. Acompanhar os trabalhos dos Poderes Executivo, e Legislativo na
formulação de Políticas Públicas e Orçamentárias na área da infância e
juventude;
8. Adquirir material permanente e de consumo para manutenção do
CMDCA e do Conselho Tutelar;
9. Diminuir o índice de violência, exploração sexual e uso de drogas
no município através de campanhas periódicas de mobilização de
enfrentamento da violência sexual, incentivando o ato de denunciar;
10. Aproximar o Conselho Tutelar e as entidades que desenvolvem
serviços sócios assistenciais na comunidade promovendo um
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monitoramento maior sobre as medidas aplicadas às crianças,
adolescentes, pais e responsáveis;
11. Promover ampla divulgação do ECA e incentivar a adoção através
de Campanhas de incentivo através de material impresso de
divulgação, nas redes sociais, carro de som e rádios;
12. Fortalecer a integração de políticas voltadas para a infância e
adolescência com o CMDCA, conselho tutelar e demais Conselhos
Municipais acompanhando a ampliação de políticas públicas de
atendimento para a efetivação das garantias de direitos;
13. Realizar campanha municipal sobre as atribuições do Conselho
Tutelar.
NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SAÚDE
Implantar o Projeto Saúde na Praça, visando atender crianças, jovens,
adultos e a melhor idade através da oferta de exercícios e exames para
uma saúde funcional e terapêutica;
Maior valorização do profissional técnico de saúde com a inclusão das
gratificações por direito;
Continuidade da Unidade Mista com profissionais em plantão 24h
para atender toda a população;
Ampliação das especialidades médicas;
Ampliação das opções de exames de médias complexidades para que
os mesmos sejam realizados no próprio município;
Desenvolver meios para que o município receba recursos advindos do
Governo Federal e Estadual especialmente para a compra de
medicamentos;
Ampliar os convênios para realização de cirurgias de alta
complexidade;
Promover uma Saúde Humanizada para todos os munícipes, permitida
através da melhoria das estruturas físicas, humanas, farmacêutica e da
aquisição de novos equipamentos, atendendo com dignidade, respeito,
qualidade e excelência o maior número possível de cidadãos do nosso
município;
O sistema ágil de agendamento de consultas, exames e outros serviços
é uma das nossas metas para a saúde;
Criar um sistema unificado de atendimento, tratando todos os
munícipes de forma igualitária e justa;
Implementar o programa Academia Saúde na Praça – promovendo
assim, atividades de saúde e bem-estar da população;
Organizar a rede municipal de saúde, interligando serviços e
melhorando a gestão da informação;
Firmar parcerias com a UERN Caicó, Faculdade de Medicina
Multicamp/UFRN e a UNP Caicó (nos seus respectivos campos de
estágios da área de saúde) visando realizar ações que possam
beneficiar a saúde de todos os munícipes;
Priorizar as licitações direcionadas a compra de medicamentos para
doenças crônicas como Diabetes, Hipertensão, Alzheimer, Parkinson,
entre outras;
Criação da Rede PRÓ-MÃE, proporcionando pré-natal e orientações
às gestantes e sua família;
Projeto de educação permanente em Saúde, visando à melhoria da
oferta de serviço e do atendimento digno à população em geral,
buscando transformar e qualificar a atenção à saúde, os processos de
trabalho, as práticas de saúde, além de incentivar a organização das
ações e dos serviços do referido setor e atendimento;
Adesão ao programa mais médicos, com a finalidade de melhorar e
ampliar o atendimento à população;
Viabilizar o consórcio intermunicipal para aquisição do serviço de
atendimento móvel de urgência (SAMU);
Viabilizar oficinas que ofereceram os seguintes assuntos: violência
sexual e doméstica contra a mulher, acolhimento: postura e prática
para um SUS mais humanizado, ambiência; humanização dos
territórios de encontro do SUS, atenção e manejo à saúde do idoso que
sofre violência, saúde do trabalhador: evitando e prevenindo riscos à
saúde;
Implantar o projeto “Consolidar”, que visa à criação de metas a
cumprir para melhorar o desempenho funcional que será consolidado
ao final de cada mês, onde a equipe deverá rever ações para o mês
seguinte levando em consideração a produção do mês atual;
Aprimorar o programa “Saúde na Escola” levando médicos,
odontólogos, nutricionistas e enfermeiros para o ambiente escolar
trabalhando a saúde desde a infância;
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Viabilizar um espaço de acolhimento para as pessoas que vem da zona
rural e necessitam fazer exames em outras cidades ou mesmo na
nossa, especialmente àquelas que não têm onde ficar;
Adquirir um transporte Van, com condutores exclusivos, para as
viagens à capital do Estado contemplando as diversas demandas da
Secretaria Municipal de Saúde;
Apoiar o Conselho Municipal de Saúde: capacitar os conselheiros,
incentivar a participação em eventos de saúde pública, apoiar as
iniciativas dos conselheiros;
Manter as unidades de saúde de forma a melhorar a qualidade dos
serviços com ampliação de ações e garantindo material de consumo
humano;
Melhorar a segurança no Centro de Saúde Manoel Paulino com
policiamento para a proteção dos profissionais, dos usuários e dos
prédios públicos;
Rever junto ao Estado a lista de medicamentos de alto custo e
medicamentos excepcionais;
Manter e ampliar o centro de fisioterapia, estruturando-o com
equipamentos modernos e piscina para atividades como fisioterapia
aquática, além de carro e motorista exclusivo para efetuar o transporte
dos usuários que não podem se locomover ao local das seções;
Buscar parceria com o Governo do Estado para implantação de uma
unidade de Proteção Materno Infantil visando garantir o acesso
principalmente das gestantes e crianças com atenção diferenciada,
com atendimento de Ginecologista, obstetra e pediatra;
Assegurar o suporte técnico e modernizar o serviço dos agentes
comunitários de saúde e dos agentes de endemias, além de cumprir o
piso salarial das categorias;
Reestruturar a vigilância sanitária do município, equipando-a para que
estes profissionais possam oferecer atendimento e fiscalização aos
órgãos públicos e privados;
Ampliar o projeto “Consulta Marcada” que visa agendar atendimento
para as pessoas com dificuldade de deambular. Projeto este que será
executado pelos ACS’s, uma vez que estes conhecem a realidade de
suas áreas de trabalho bem como as famílias que tem pacientes com
este perfil;
Implantar jornada de 30 horas semanais para a enfermagem, mediante
projeto de lei, visando oferecer melhores condições de vida;
Criar, mediante projeto de lei, formas de garantir o repasse integral do
incentivo anual feito pelo MS para os ACS’s e ACE’ s, de forma a
tornar-se lei;
Formular uma proposta para criar o curso de cuidadores de idosos e
deficientes, possibilitando aos cuidadores informais conhecimento
técnico que possa inseri-los no mercado de trabalho mediante
certificação;
Ampliar o projeto de reabilitação ortodôntica (confecções de próteses
dentárias) promovendo uma melhor qualidade de vida para as pessoas
necessitadas em parceria com o CEO;
Implantar o projeto “Cuidando de Quem Cuida”, voltado a dar
assistência médica e farmacêutica aos profissionais de saúde;
Implantar o projeto “Saúde do homem” com um médico urologista;
Contratar médicos especialistas (ginecologista, pneumologista,
cardiologista, mastologista e outras especialidades) que atendam a
demanda nos PSF’s, evitando deslocamento a capital ou outras
cidades;
Reforma/ampliação e construção de Unidades de Saúde;
Construção e/ou recuperação de prédios e instalações de saúde
pertencente ao patrimônio municipal;
Aquisição e manutenção de equipamentos de saúde;
Priorizar, sem prejuízo das ações de assistenciais, as ações preventivas
de coletivas de saúde pública, enfatizando a prevenção às doenças e a
prática de vigilância sanitária, epidemiológica e entomológica;
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde;
Manter a farmácia da Unidade de Saúde sempre abastecida e com
medicação de qualidade;
Diversificar os exames feitos pelo laboratório de Município;
Transparência do sistema de consultas do SUS;
Firmar e/ou ampliar convênios com o objetivo de assegurar a captação
de recursos ou serviços na área da saúde;
Assistência médica especial aos portadores de necessidade especiais e
a manutenção da sua instituição, com locomoção para outros centros
para atendimento especializado;
Implementação e manutenção da Assistência Farmacêutica Básica;
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Ampliação nos serviços de Saúde Básica e especializados na rede
municipal.
Adquirir equipamentos de fisioterapia para realização de projetos com
a população;
Campanha de vacinação para animais - Raiva e V8 naciona;
Palestras nas escolas – PSE.
NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE TRANSPORTES, OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS
Concluir o saneamento básico municipal diminuindo, assim, a
exposição às doenças e insetos;
Ampliar programa de pavimentação e drenagem de ruas;
Reforma, reconstrução e revitalização de prédios, praças e logradouros
públicos.
Instalação de sistema de monitoramento de segurança com câmeras
em todos os pontos principais do município;
Reformar, ampliar e oferecer melhores condições à Delegacia Pública;
Construção do terminal rodoviário para abrigar passageiros e dar
suporte as empresas de transporte municipal e intermunicipal;
Sinalização de avenidas, ruas e vias urbanas;
Realizar convênios com o Governos Federal e Estadual para
construção de novo conjunto habitacional;
Criar um complexo administrativo, o qual consistirá na construção da
Câmara Legislativa Municipal, Secretarias e Prefeitura;
Construir centro de velório municipal;
Revitalização e pavimentação do Cemitério Público São Joaquim;
Atuar de forma integrada com o Conselho Tutelar, resguardando as
competências legais do órgão para garantir maior zelo à vida das
crianças e adolescentes do município;
Organização e padronização da feira livre municipal, incentivando e
proporcionando maior apoio aos feirantes e consumidores;
Construção de terminal de moto táxi;
Construção de nova para a garagem municipal;
Construção de almoxarifado municipal;
Revitalização e ampliação da pocilga municipal.
Instalação de Energia Solar dos Prédios Públicos municipal.
Construção do canal de drenagem.
Construção do Complexo Esportivo.
Construção do Complexo Educacional.
Construção de Caixas D’águas.
NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA AGRICULTURA E
ORGANIZAÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO
AMBIENTE
Proporcionar Internet às comunidades rurais garantindo total apoio aos
provedores para que o sinal chegue às residências rurais com maior
precisão e qualidade;
Implementação do programa “Saúde Rural” que consisti em uma
unidade móvel multiprofissional disponível para atender nas
comunidades rurais periodicamente;
Apoiar a polícia militar no patrulhamento rural proporcionando maior
segurança aos agricultores;
Implementação de tecnologia e assistência técnica especializada de
profissionais veterinários e agrícolas para auxiliar o homem do
campo;
Recuperação de estradas vicinais, concedendo prioridade ao roço
durante todos os anos, em especial, após o período chuvoso;
Desenvolver projeto de sinalização das comunidades rurais, bem
como, a construção de albergues de passageiros como ponto de apoio,
na espera do transporte;
Compra e instalação de dessalinizadores rurais para garantir a
distribuição de água potável para as comunidades que sofrem com
problemas de escassez hídrica;
Implementar unidade municipal do INCRA e ITR dando assistências
aos agricultores para que não seja necessário o deslocamento à cidade
de Caicó;
Desenvolver cursos e oficinas de aperfeiçoamento com novas técnicas
agrícolas para o homem do campo;
Ajudar o agricultor com alocação, perfuração e instalação de poços;
Desenvolver o programa “Silagem no Campo” que consiste desde o
apoio ao agricultor no fornecimento de máquinas até a construção de
silos de alvenaria;
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Restauração de banheiros e melhorias habitacionais nas habitações do
campo;
Desenvolver parcerias com entidades ambientais para implementação
do reuso de águas cinzas;
Organizar meios para coleta seletiva do lixo rural e incentivar o
homem do campo a desenvolver práticas de reciclagem;
Lutar junto à Associação dos Municípios do Seridó para a
implementação do aterro sanitário, programa que elimina os lixões na
zona rural;
Construção e/ou revitalização das passagens molhadas, melhorando o
deslocamento do homem do campo, principalmente, durante o período
chuvoso;
Reformas dos sangradouros de açudes nas comunidades rurais;
Plano de arborização urbana com manejo e implantação de espécies
nativas, determinando, ainda, que nenhuma árvore será removida sem
o imediato plantio de outra;
Castração e abrigo municipal para animais abandonados, prestando
atendimento médico veterinário;
Criação do Plano Municipal de gerenciamento de resíduos sólidos,
organizando a coleta de lixo e viabilizando a criação de cooperativa
para coleta e reciclagem do lixo;
Assistência técnica de apoio ao pequeno produtor rural;
Incentivo aos agricultores a praticar a agricultura orgânica sem o
uso de agrotóxicos;
Apoiar os agricultores familiares na vacinação dos seus rebanhos,
inclusive com o fornecimento de vacinas para os rebanhos e
acompanhamento veterinário;
Capacitação e formação de produtores, através de cursos e
treinamentos;
Levantamento e cadastro de todo o rebanho do Município:
Bovinos, Ovinos, Caprinos,etc;
Construção ampliação e melhoramento das estradas vicinais;
Construção e manutenção de Mata – burros;
Construção e manutenção de equipamentos de órgãos e dos
núcleos rurais;
Promover, incentivar o produtor rural, agricultor familiar e o
artesão em feiras regionais e interestaduais;
Implantação de oficinas profissionais, visando qualificar a mão de
obra local;
Separação dos materiais reciclados bem como o município
fazendo a coleta e destinando em local devidamente apropriado.
Construção da Sala do Empreendedor Rural com Projetista para o
homem do campo.
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, em 04 de julho de
2022.
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