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MODELO PRÓPRIO DE DESENVOLVIMENTO 

Redução de Impostos para Micros e Pequenas Empresas:  

 Garantir a atualização periódica das faixas de isenção e de tributação de 
acordo com o crescimento  

do registro de CT.  

Programa Empresa Nova:  

 Criar o programa de incentivos fiscais para instalação de novas empresas. 

Rede coletora e de tratamento do esgoto: 

 Estabelecer convênio com o governo estadual para implantação rede de 
esgoto visando melhorar a saúde do nisiaflorestense como também garantir a 
boa qualidade da água retirada pelo estado das nossas lagoas para o 
abastecimento humano e animal. 

Programa de Regularização Fundiária:  

 Voltado para agricultores, carcinicultores e criadores familiares, cuja falta 
de regularização do imóvel impede o acesso às políticas públicas. 

Central de Aprendizagem:  

 Promover o ingresso de jovens de 14 a 24 anos no mercado de trabalho 
através de contrato de aprendizagem. As empresas se cadastrarão na Agência do 
Trabalhador, as entidades qualificadas se cadastrarão para desenvolver 
aprendizagem e a Agência do Trabalhador, de posse desses dados, fará o 
encaminhamento do aprendiz à empresa para contratação. As empresas 
participantes terão seus impostos reduzidos 

Feira Limpa:  

 Programa que visa o fortalecimento da feira livre, com a implantação de 
transporte coletivo no dia e horário da feira, implantação de barracas que 
proporcionem mais higiene, instalação de banheiros químicos e a divulgação da 
qualidade e higiene dos produtos comercializados, como diferencial das demais. 

Programa “Caminhos das Águas”:  

 Atuar em conjunto com o governo federal e estadual na execução de ações 
de melhoria e conservação da rede rodoviária municipal que interliga as lagoas 
de Nísia Floresta. 

Programas de Combate à Erosão Rural e Urbana:  

 Identificar os pontos críticos e intensificar as ações necessárias para 
correção de forma permanente. 

Programa Dinheiro Vivo:   
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 Celebrar convênio exclusivamente entre os comerciantes locais e a 
prefeitura para desconto em folha dos funcionários públicos municipais. 

Associação Globalizada:  

 Atender a associações de bairro propiciando a inclusão digital, 
capacitando líderes comunitários e possibilitando à comunidade local o acesso 
aos benefícios de serviços prestados pela internet. 

 

 

 

Transparência na Gestão Pública 

Gestão do Dinheiro Público:  

 Disponibilizar na internet todos os pagamentos efetuados pelo Governo 
do Municipal, identificando o fornecedor e o valor dos pagamentos em tempo 
real. 

Criação da Ouvidoria:  

 Instrumento indispensável para garantia da lisura, transparência e ética 
no trato do interesse público. 

Política de Correção Salarial ao Servidor Público:  

 Capacitação dos contratados e munícipes em geral para o concurso 
público a ser efetuado em 2013. 

Política Municipal de Informática:  

 Informatização de todas instituições do poder executivo, garantindo a 
utilização das modernas tecnologias de informação para a ampliação dos 
serviços governamentais e de controle social do Município, a utilização da 
certificação digital nos serviços prestados à população visando à maior eficiência 
na ação do Município, bem como garantir sua difusão. 

 

 

 

Combate ao Crime Organizado e à Violência 

Patrulha Comunitária:  
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 Assinar convenio com o estado para otimizar segmentos de policiamento 
ostensivo no meio rural e urbano baseados e coordenados pelos Batalhões da 
Polícia Militar sediados no Município e organizar Conselhos Comunitários Rurais 
de Segurança. 

Conselhos Comunitários de Segurança:  

 Motivar a participação da sociedade civil organizada nos conselhos 
comunitários de segurança. 

Criação das Guardas Municipais:  

 Criar assessoria de apoio e ligação às Guardas Municipais para que, 
mediante convênios, a Polícia Militar possa auxiliar na criação, treinamento e 
integração de ações de fiscalização e socorro, via Centro de Operações, nas 
unidades PM/BM. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Sustentabilidade Ambiental 

Energias Alternativas:  

 Fomentar a implementação de sistemas alternativos de produção de 
energia, tais como: biodigestores, unidades de aproveitamento de energias, 
eólica, e solar. 

Manejo Ambiental:  

 Promover o desenvolvimento rural sustentável das pequenas 
propriedades, integrando os recursos naturais ao sistema produtivo, 
promovendo de forma integrada, práticas de conservação dos solos e da água 
por micro regiões. 

Programa Desperdício Zero:  

 Promover a reciclagem do lixo, priorizando a discussão sobre a 
regionalização da gestão dos resíduos e o estabelecimento de consórcios 
intermunicipais. 

Atuação Integrada nos Órgãos Ambientais:  

 (IBAMA, IDEMA) adotar fundamentos, diretrizes e procedimentos 
complementares entre os distintos "sistemas", de tal forma que, respeitadas as 
particularidades, ocorra maior eficiência na implementação das políticas 
públicas. 
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SAÚDE 

Saúde Toda Hora:  

 Implantar atendimento 24 horas inicialmente em três unidades de Saúde. 

  

Sistema Digitalizado de Informações:  

 Adquirir e implantar, um Sistema Digitalizado de Informações, com 
histórico clínico do usuário para a Gestão na Secretaria de Saúde (Ambulatório, 
Hospital, Laboratório e Central de ambulância), possibilitando a avaliação do 
sistema de saúde e a formulação de políticas públicas. 

Saúde Escolar:  

 Implantar programa de saúde ao jovem envolvendo ergonomia em sala de 
aula, análise postural, nutricional, oftalmológica, da saúde oral, da acuidade 
auditiva, sexualidade e cidadania.  

Criar central de ambulância equipada com rádio amador nas viaturas. 

Segurança Alimentar e Nutricional:  

 Disseminar informações buscando ampliar as condições de acesso à 
alimentação e reduzir o seu peso no orçamento familiar; assegurar saúde, 
nutrição e alimentação a grupos populacionais determinados, e assegurar a 
qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos e seu 
aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilo de vida saudável. 

Atenção Ambulatorial e Hospitalar:  

 Implantar Programa de Qualidade da Assistência Ambulatorial e da 
Assistência Hospitalar, dando atenção à prioridade a adequação da área física, à 
garantia do acesso ao cidadão, à humanização do atendimento. 

_____________________________________________________________ 

 

 

Educação 

Portal Dia a Dia da Educação:  

 Incorporar ao cotidiano escolar, um provedor autônomo de sistemas de 
informação de cunho educacional, construído coletivamente com os educadores 
nisiaflorestense visando à melhoria do ambiente pedagógico, tornando-os 
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disponíveis aos educadores, alunos, comunidade e também a outras instituições 
de ensino, públicas e privadas, de todo o território nacional. Será um veículo de 
informação e de expressão cultural e acadêmica de seus educadores, atendendo a 
toda a comunidade escolar, num processo aberto, interativo, constante e 
dinâmico, visando um salto cultural e social no Município de Nísia Floresta. 

Projeto Educação Com Ciência:  

 Atividade pedagógica complementar e interativa, no qual as escolas 
(alunos e professores) da rede pública municipal têm espaço para expor 
publicamente suas produções planejadas e executadas no cotidiano escolar. O 
evento é composto de exposições, oficinas, discussões e pesquisas realizadas em 
etapas regionais. Interagindo com outros municípios. 

Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE):  

 Realizado em parceria com as Universidades Públicas e privadas que 
possibilitará ao professor da rede municipal de ensino a participação em 
programas de pós-graduação, contribuindo para a melhoria da qualidade do 
ensino da educação básica e com a garantia da formação continuada e 
permanente do professor, e com possibilidades de progressão e promoção na 
carreira. 

Programa “Entre Turno”:  

 Atendimento a crianças e adolescentes entre os turnos escolares com 
abertura de demandas para atividades esportivas e culturais nas escolas, entre 
turnos ou finais de semana. Cursos Técnico-profissionais: criar Cursos técnicos 
em parcerias diversas, (SENAR, SESC, SESI, SEBRAE) Ensinando Junto: apoiar a 
instalação de Universidades e faculdades através de programas de incentivos e 
parcerias. 

 

 

 

CULTURA 

Biblioteca Cidadã:  

 Construir uma biblioteca, com acervo atualizado e acesso à internet. 

Construir e difundir a Casas de Cultura. 

Formação de gestores municipais de cultura:  

Promover cursos e eventos sobre aspectos da gestão cultural e artística. 
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Nísia da Gente:  

 Promover o levantamento, registro e difusão do patrimônio cultural 
nisiaflorestense. 

Calendário Oficial de Eventos:  

 Garantir a realização de eventos culturais em dias já pré-definidos em lei, 
como, festa do camarão, aratu no facho, são João, festa da padroeira, dia do 
evangelho dentre outros. 

Trocando Saber:  

 Preservar e difundir o artesanato nisiaflorestense a partir de oficinas 
culturais, contratando artesãos locais para repassar seus conhecimentos. 

 

 

 

HABITAÇÃO 

Casa Transparente:  

 Divulgação online na internet nome dos beneficiados nos programas 
habitacionais.  

Direito de Morar:  

 Regularização, urbanização e até relocação, quando necessário, de áreas 
de ocupação irregular ou assentamentos subnormais, realizadas em parceria 
com o Regularizador Social, o Executivo e o Legislativo Municipal, as Secretarias 
de Estado do Governo Estadual, o Ministério Público, o Judiciário e a comunidade 
envolvida, para atendimento de famílias que vivem em precárias condições, com 
renda mensal de até 03 salários mínimos. Esta ação envolve a implantação de 
loteamentos populares, através do "Lote da Família" e Regularização Fundiária, 
Urbana e Ambiental, seja na utilização das modalidades de desapropriação ou em 
parceria com o Regularizador Social. 

Casa do Servidor Público:  

 Destinado a professores, funcionários públicos, policiais civis e militares 
que não têm acesso aos programas existentes. 

Casa do Trabalhador:  

 Estimular empresas privadas a obterem, mediante incentivos fiscais e 
gestão conjunta de fundos habitacionais, financiamento, junto à Linha de 
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Investimentos Sociais de Empresas do BNDES, para a construção de moradias de 
seus empregados. 

Casa Legal:  

 Apoio a regularização de casas populares rurais e urbanas, com 
programas específicos destinados a população de baixa renda. 

 

 

 

ESPORTE 

 

 Realização dos jogos Colegiais de Nísia Floresta. 

 Projeto Nísia Campeã: Desenvolver programa de treinamento e 
aperfeiçoamento dos atletas que obtiverem os melhores resultados nos jogos 
municipais. 

 Apoiar  programas de inclusão social através do esporte com participação 
de entidades filantrópicas. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

TURISMO 

Desenvolvimento Sustentável do Turismo:  

 Estabelecer mecanismos de proteção ao patrimônio natural, 
histórico/cultural. 

Fortalecimento da Gestão do Turismo:  

 Criar Banco de Dados estatístico do setor, apoio a fóruns do turismo e da 
implementação de programas de incentivo fiscal para o setor. 

Promoção do Destino Turístico:  

 Mediante a promoção e divulgação das áreas turísticas do Município, tal 
como a participação em eventos estaduais, nacionais e internacionais. 

Programa de Regionalização do Turismo:  
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 Visa à interiorização do desenvolvimento do turismo, principalmente por 
meio da promoção do ecoturismo. Focado na criação de novos produtos 
envolvendo a participação do poder público, da iniciativa privada e do terceiro 
setor. 

Parceria turística:  

 Formar parceria com municípios vizinhos com intuito de promover em 
conjunto obras e programas que fomentem o turismo sustentável. 

Nísia de Maré Boa:  

 Promover um debate em conjunto com os municípios envolvidos e o 
governo do estado e governo federal, para continuação da rota do sol, até a balsa. 

 

 

 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA 

Programa "CIDADE DAS AGUAS":  

 Estimular, facilitar e promover ações de sustentabilidade por meio do 
desenvolvimento econômico, social, ambiental e pessoal nas comunidades 
situadas ao longo das margens das diversas lagoas e rios, contemplando o 
desenvolvimento de atividades turísticas, da estruturação de um Centro de 
Educação Ambiental (CEA).  Incentivar a horticultura orgânica, a piscicultura em 
tanque rede nas diversas lagoas de nosso município. 

Programa “Carne Boa”:  

 Construir abatedouro público e implantar o controle sanitário nos 
diversos rebanhos de Nísia Floresta. 

Barracão do Produtor:  

 Melhoria da organização rural por meio da ampliação dos processos de 
beneficiamento, armazenagem e acesso à comercialização da produção 
agropecuária, com agregação de valores aos produtos. 

Diversificação da Agricultura:  

 Fomento à diversificação da pauta de produtos da agricultura 
nisiaflorestense, a produção alternativa, incentivando a agricultura orgânica, 
fruticultura, olericultura, plantas medicinais, floricultura, criação de pequenos 
animais, culturas bioenergéticas, a bovinocultura, entre outros. 

Agro industrialização:  

 Apoio a Agro industrialização como mecanismo de agregar valor aos 
produtos do campo; 



10 
 

Fundo de Aval Agropecuário: criar fundo de aval  para cobertura de garantias, 
assim como o público-alvo do programa. 

 

Rebanho Novo:  

 Aquisição de Sêmens para melhoramento genético do rebanho de bovinos 
e ovinos, através de parceria com os pequenos produtores. 

Cooperando Bem: 

 Programa para fortalecer as Cooperativas e associações de produtores 
rurais, que visa aquisição dos produtos produzidos em Nísia Floresta para uso 
nas merendas escolares e para distribuição em programas sociais. 

Vacinando e Vendendo Bem: Construção de curral e tronco de contenção para 
proporcionar lugar apropriado para os pequenos produtores vacinarem seus 
rebanhos e estimular a criação da feira de gado evidenciando uma melhor 
comercialização. 

Programas de Extensão Tecnológica:   

 Para a Agricultura Familiar, agricultura Orgânica, Aquicultura e Pesca: em 
parceria com a EMATER, garantir aos produtores a transferência e a adoção dos 
resultados das pesquisas desenvolvidas nas instituições públicas. 

 


