
Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

ANEXO V - PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

0001 PROCESSO LEGISLATIVO

01 Corpo Legislativo

Legislar sobre matéria de competência do Município, examinar, acompanhar e fiscalizar a execução das políticas públicas, bem como promover a divulgação dos trabalhos, a
participação popular e desempenhar demais

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0NAO SE APLICA / NSA 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Promoções e Eventos Diversos 01.03.01.01.031.0001.2229
Atividades Mantidas / 
%

23
2229

24 26 27
22.000,00 23.100,00 24.255,00 25.468,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
94.823,00

22.000,00 23.100,00 24.255,00 25.468,00
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PROGRAMAS DE GOVERNO

0002 POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO  ADOLESCENTE

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Executar programas e serviços em caráter supletivo para a garantia dos direitos da criança e do adolescente e manutenção e gestão funcional do Conselho Tutelar.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0UNIDADE MANTIDA / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Plano de Ação do CMDCA 02.10.03.14.243.0002.2238
Unidade Administrativa / 
%

22,48
2238

24,83 25,83 26,86

5.000,00 5.523,00 5.745,00 5.975,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
22.243,00

5.000,00 5.523,00 5.745,00 5.975,00
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0003 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (Paif); Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); Programa Acessuas Trabalho e benefícios
eventuais

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0UNIDADE MANTIDA / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho 02.10.02.08.244.0003.2204
Unidade Mantida / 
%

100
2204

0 0 0

4.000,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho 02.10.02.08.244.0003.2204
Unidade Mantida / 
%

100
2204

0 0 0
4.000,00 0,00 0,00 0,00

Ações de Governo
101  Proteção à família 

Objetivo Geral: proteção à família e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade pessoal e social.Detalhamento:

102 Atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade

Fundar um programa municipal que garanta a integração dos recursos federal, estadual e municipal para a ampliação do atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidadeDetalhamento:

103 Sistema Único da Assistência Social (Suas)

Fortalecer o Sistema Único da Assistência Social (Suas) em Pedro LeopoldoDetalhamento:

104 Adequar a rede de Centros de Referência da Assistência Social (CRAS

Adequar a rede de Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) nas regiões de maior vulnerabilidadeDetalhamento:
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105 Atendimento para as diversas regiões da cidade

Efetivar a atuação dos Cetros de Referência especializados da Assistência Social (CREAS), ampliando a estrutura de atendimento para as diversas regiões da cidade.Detalhamento:

106 Políticas sociais especiais

Estabelecer políticas sociais especiais, em parceria com os governos federal e estadual, para as mulheres, os idosos, os portadores de deficiência, a juventude, as crianças e adolescentes, tal como políticas de promoção de igualdade racial.Detalhamento:

107 Programas complementares para famílias em situação

Implantar programas complementares para famílias em situação de vulnerabilidade social, tais como: programas de capacitação profissional, oferta de microcrédito, ações na área da cultura, do esporte, educação e lazer. Detalhamento:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
8.000,00

8.000,00 0,00 0,00 0,00
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0004 COMUNICAÇÃO

01 Gabinete do Prefeito

Manter a população informada sobre as ações realizadas em prol do berm estar social.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0UNIDADE MANTIDA / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Manutenção da Assessoria de Imprensa e Comunicação Institucional e suas Ações 02.01.02.24.131.0004.2015
Unidade Mantida / 
%

23
2015

24 26 27

1.420.000,00 1.491.000,00 1.565.550,00 1.643.828,00

Ações de Governo
100 Projeto Orçamento participativo

Projeto Orçamento participativo: implementação do orçamento participativo no Município, de forma a desenvolver um modelo  democrático e transparente na destinação de recursos públicos.Detalhamento:

96 Transparência à gestão pública

Objetivo Geral: dar a máxima transparência à gestão pública, implementando ferramentas já disponíveis, especialmente por meio das tecnologias da informação (internet, redes sociais, mídias diversas, etc.), numa vertente de mão-dupla, em que, de um lado, o poder público leve
as informações à população e, de outro, colha as opiniões, sugestões, avaliações e críticas da sociedade.

Detalhamento:

97 Implantação das ferramentas eletrônicas e da integração das informações

criação de setor específico dentro da Prefeitura responsável pela implantação das ferramentas eletrônicas e da integração das informações de todos os setores da Administração, de tal forma incorporado à realidade da relação do cidadão com a Administração que o torne
definitivo para as próximas gestões e torne impossível que no futuro outros gestores retrocedam para tempos de obscuridade. 

Detalhamento:

98 Projeto Disque Cidadão

Projeto Disque Cidadão, com a criação de canais eletrônicos de interação da Prefeitura com os cidadãos que sejam acessíveis em todas as regiões da cidade. Detalhamento:
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99 Projeto Ouvidoria Geral

Projeto Ouvidoria Geral: canal facilitador de comunicação entre o poder público municipal e a população, no âmbito do Gabinete do Prefeito, que terá como função primordial ouvir, acompanhar, responder às manifestações do cidadão e apresentar aos Secretários e ao Prefeito as
demandas apontadas pela população em relação aos serviços públicos. Integrada aos demais canais de interação com a sociedade, a Ouvidoria contribuirá para elevar o cidadão, os movimentos sociais, as organizações civis e representativas ao patamar de principais atores e
destinatários das ações e decisões do município.

Detalhamento:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
6.120.378,00

1.420.000,00 1.491.000,00 1.565.550,00 1.643.828,00
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0005 SEGURANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Melhoria no sistema viário.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0UNIDADE MANTIDA / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Manutenção da Gerência de Trânsito e suas Ações 02.13.04.15.122.0005.2017
Unidade Mantida / 
%

23
2017

24 26 27

2.326.000,00 2.442.300,00 2.564.415,00 2.692.635,00

Ações de Governo
110 Espaço urbano de qualidade

A produção do espaço urbano de qualidade, através tanto das ações do setor público, quanto do setor privado, melhorando os serviços de transporte, saneamento básico, iluminação, trânsito, acessibilidade, com a respectiva prestação dos serviços públicos essenciaisDetalhamento:

111 Projeto Plano Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana

Projeto Plano Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, tendo como intuito construir a integração entre transportes, trânsito e sistema viário. Esta integração é essencial para a melhora da qualidade de vida dos pedroleopoldenses, ao diminuir o tempo e o custo dos
descolamentos

Detalhamento:

112 Políticas setoriais de transporte coletivo, trânsito e vias públicas

Melhoria do transporte coletivo, levando-se em conta o seu papel essencial na vida dos cidadãos, já que é através dele que grande parte da população se desloca para trabalhar e estudar. O Plano Municipal de Transportes é proposto por nós como forma de planejar e Integrar as
políticas setoriais de transporte coletivo, trânsito e vias públicas. Tal plano também Prevê que as ações sejam avaliadas e melhoradas de tempos em tempos. O Plano terá as seguintes etapas: Diagnóstico, identificação de propostas existentes, formulação de novas propostas,
discussão com setores envolvidos, redação do plano e apresentação à câmara municipal.

Detalhamento:

113 Novas linhas de ônibus

Projeto de Integração Bilhete Único, com a possibilidade dos usuários possam se deslocarem não somente entre bairros e centro, mas entre um bairro e outro. Com a criação desses novos polos de atração é necessária a criação de novas linhas de ônibus, para atender às
reivindicações da população, buscando-se implantar o sistema de integração de linhas. Neste sistema os usuários podem realizar a integração em qualquer ponto da cidade onde haja cruzamento de 2 linhas

Detalhamento:



Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

114 Mudança de Prioridades e Construção de Ciclovias

Mudança de Prioridades e Construção de Ciclovias, que significa prestigiar o uso do espaço urbano pelo cidadão, dando melhores condições para que este aproveite a cidade. É necessário também regular e compatibilizar o uso simultâneo das vias pelos carros e pelas
bicicletas, que são uma tradição de nossa cidade e, na verdade, têm sido prestigiadas em grandes cidades de todo o mundo. 

Detalhamento:

115 Educação para o trânsito

Educação para o trânsito, começando desde cedo, na idade mais propícia que é a escolar. Por meio dessa educação, ciclistas aprendem a entender e respeitar carros e vice-versa. Além das escolas, serão implementados programas de educação para o trânsito com a criação de
uma transitolândia , muito oportuna para as características do trânsito em nossa cidade. 

Detalhamento:

83 Estudos estratégicos 

Conhecer cientificamente o desenvolvimento das ações criminosas em nossa cidade, integrar as polícias e o Município em estudos estratégicos para seu enfrentamento, agir no sentido da prevenção à criminalidade através de ações sociais e, por fim, auxiliar o Estado no combate
ao crime, seja com estruturas de inteligência, seja com esforços materiais.  

Detalhamento:

84 Criação de oportunidades de inserção social dos cidadãos

Secretaria Municipal de Defesa Social e Ações de Cidadania: criar a Secretaria Municipal de Defesa Social e Ações de Cidadania (SMDSAC), com estrutura enxuta, porém qualificada, composta por estudiosos da violência e da criminalidade que trabalharão em conjunto com a
Secretaria de Ação Social ações preventivas com ênfase na criação de oportunidades de inserção social dos cidadãos.

Detalhamento:

85 Coordenação de Pesquisa e Informações sobre Criminalidade (CPIC)

Coordenação de Pesquisa e Informações sobre Criminalidade: criar, no âmbito da SMDSAC, a Coordenação de Pesquisa e Informações sobre Criminalidade (CPIC), que será um laboratório de análises sociológicas dotado de profissionais voltados à captação e compreensão
de dados sobre criminalidade, bem como à elaboração de políticas públicas voltadas à sua significativa redução;

Detalhamento:

86 Segurança patrimonial 

Ampliação do efetivo da Guarda Municipal para a segurança patrimonial e trabalho de segurança preventiva; Detalhamento:

87 Força de Segurança Municipal

Cooperação com os demais entes federados para a Força de Segurança MunicipalDetalhamento:

88 Olho Vivo

Olho Vivo: implantação do sistema de segurança e monitoramento virtual " Olho Vivo"; Detalhamento:
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89 Criação de uma APAC

Esforço junto ao Estado e terceiro setor para a Criação de uma APAC no Município de Pedro LeopoldoDetalhamento:

90 PRONASCI

PRONASCI:Compreender, adequar e implementar de fato os valores, princípios e regras do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania (PRONASCI) no âmbito do Município de Pedro Leopoldo.Detalhamento:

91 Projeto Pensando Paz

Projeto Pensando Paz: a Cultura de Paz deverá ser difundida por toda a administração pública municipal, sob a coordenação da SMDSAC e em parceria com os diversos atores sociais organizados em Pedro Leopoldo; em parceria com os clubes de serviço existentes no
município, com a ABRAÇO formará jovens de todas as escolas públicas do município para que atuem como divulgadores da Cultura de Paz, demonstrando os riscos do envolvimento com a criminalidade e do uso de drogas, tanto presencialmente em suas comunidades, como
através das redes sociais. A ênfase é na educação e na Cultura de Paz, com destaque para os seguintes temas, dentre outros: enfrentamento ao crack e outras drogas; enfrentamento ao uso de álcool na adolescência; valorização da família e dos valores da comunidade;
prevenção ao Bullying e enfrentamento do preconceito social e racial.

Detalhamento:

92 Projeto Conciliação, Mediação e Pacificação

Projeto Conciliação, Mediação e Pacificação: em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e com a Fundação Pedro Leopoldo, o projeto criará, em diversos pontos do município em que haja alto índice de conflitos intersubjetivos de simples solução, um
Núcleo de Conciliação, Mediação e Pacificação, que terá por objetivo solucionar litígios sem a necessidade de ajuizamento de ações, pacificando as pessoas através do diálogo e desafogando as estruturas do Poder Judiciário local.

Detalhamento:

93 Projeto Vizinhança com Segurança

Projeto Vizinhança com Segurança: educar a população para ações preventivas contra a criminalidade (sobretudo crimes contra o patrimônio), além de dotar as comunidades de instrumentos simples e diretos de comunicação com os órgãos de segurança pública, que terão
referências institucionais para cada região de Pedro Leopoldo

Detalhamento:

94 Projeto Escola Segura

Projeto Escola Segura: em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e com a Polícia Militar, a SMDSAC, por seus órgãos e com ênfase na Guarda Municipal, implementará medidas de proteção às escolas públicas, tornado a Escola local acolhedor e seguro, que
permita o aprendizado e o convívio social, e não um local de medo e de reprodução de violência.

Detalhamento:

95 Projeto Família de Verdade

Projeto Família de Verdade: a SMDSAC criará instrumentos de ação, legítimos e legais, respeitosos da privacidade do lar, que promovam a redução da violência contra mulheres e possibilidades de intervenções através de serviços terapêuticos, sociais e legais, sempre com
vistas à redução da violência doméstica. Esta ação será articulada à criação de oportunidades reais de capacitação e inserção produtiva da mulher em situação de vulnerabilidade, com ofertas de formação e geração de emprego e renda.

Detalhamento:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
10.025.350,00

2.326.000,00 2.442.300,00 2.564.415,00 2.692.635,00
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0006 APOIO À CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVE NTUDE

07 Secretaria Municipal de Educação

Gerir as ações ligadas à administração da cultura, turismo, esporte, lazer e juventude.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0UNIDADE MANTIDA / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Manutenção das Ações de Cultura, Lazer e Juventude 02.12.04.13.392.0006.2190
Unidade Mantida / 
%

23
2190

24 26 27

1.784.000,00 1.873.200,00 1.966.860,00 2.065.203,00

Ações de Governo
143 Consolidação de mecanismos

Consolidação de mecanismos de fomento e de meios que viabilizem a implantação de programas e projetos culturais. Detalhamento:

144  Grupos culturais 

Levantamento dos grupos culturais de Pedro Leopoldo para o desenvolvimento de políticas de fomento específicos, além de desenvolvimento de políticas de estimulo e formação de artistas em Pedro Leopoldo. Detalhamento:

145 Cadastro de Artistas e Entidades Culturais do Município

Elaboração de um inventário de Bens Culturais e de agentes culturais de Pedro Leopoldo Será realizado o Censo Cultural de Pedro Leopoldo, com inventário da produção e criação cultural em Pedro Leopoldo e elaboração de um Cadastro de Artistas e Entidades Culturais do
Município. O Censo Cultural dará visibilidade às potencialidades culturais do município e de áreas ainda carentes, com possibilidade de atuação dirigida e orientada por parte do poder público. 

Detalhamento:

146 Incentivo à Cultura

Fomento da Cultura em Pedro Leopoldo. Vislumbra-se a publicação e execução da Lei Municipal de Incentivo à cultura, com previsão de Edital pautado por renúncia fiscal e possibilidade de captação de recursos junto ao empresariado para financiamento e apoio à realização de
projetos. A edição da Lei Municipal de Incentivo à Cultura estará integrada à parceria entre o Poder Público e o empresariado local no sentido de favorecimento dos mecanismos de captação de recursos tanto no âmbito da Lei Municipal de Incentivo à Cultura quanto no caso de
projetos contemplados em Editais Estaduais e Federais que contam com renúncia fiscal. 

Detalhamento:
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147 Planejamento do Conselho Municipal de Cultura

A execução do Fundo Municipal de Cultura será objeto de planejamento do Conselho Municipal de Cultura, prevendo-se a sua disponibilização por meio de Edital Específico que poderá dirigir-se a demandas especiais da sociedade, como no caso de carências e lacunas de
oferta cultural ou mesmo ênfases culturais prioritárias para o momento de sua edição. 

Detalhamento:

148 História e Memória de Pedro Leopoldo

Apoio ao arquivo Público Municipal Será estruturada uma Política de Desenvolvimento do Arquivo Público Municipal de Pedro Leopoldo, com previsão de elaboração de uma sistemática de gestão documental, incluindo a elaboração de uma tabela de temporalidade e de
mecanismos técnicos de preservação da documentação pública. O Arquivo Municipal também será responsável pela elaboração de pesquisas sobre História e Memória de Pedro Leopoldo, inclusive sobre história dos Bairros e Distritos, o que será de interesse para todos os
munícipes em especial também para o público escolar. A visitação pública será incentivada, bem como a visitação escolar ao Arquivo Público Municipal. 

Detalhamento:

149 Centro de Promoção da Cultura de Pedro Leopoldo

Criação do Centro de Promoção da Cultura de Pedro Leopoldo, incluindo todas as dimensões da história e de suas interfaces, como a arqueologia, a paleontologia, a literatura, a cultura material e a história de grupos sociais. O Centro de Promoção da Cultura de Pedro
Leopoldo, que será um núcleo de promoção cultural importante do município

Detalhamento:

150 Artistas e artesãos locais 

Política de profissionalização dos artistas e artesãos locais voltada para o aprendizado dos mecanismos de participação em editais, captação, desenvolvimento e prestação de contas, ou seja, de todas as etapas de desenvolvimento de um projeto apoiado por legislação desta
natureza. 

Detalhamento:

151  Calendário Cultural de Pedro Leopoldo

Elaboração do Calendário Cultural de Pedro Leopoldo, que possibilitará a mobilidade dos cidadãos para usufruto cultural, bem como a valorização da oferta cultural específica de cada região do município. Detalhamento:

152 Conservação e manutenção de bens tombados

Fortalecimento do Conselho Municipal de Políticas Culturais e do Conselho Municipal de Patrimônio, consolidando o amadurecimento do sistema de gestão compartilhada da Cultura, com estabelecimento de prioridades e metas para implementação da Política Cultural de Pedro
Leopoldo. Prevê-se também o fortalecimento do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, com decisiva atuação na implementação de políticas de acompanhamento dos processos de registro, tombamento e preservação do patrimônio material e imaterial do município, bem como
a aplicação de recursos destinados à conservação e manutenção de bens tombados. Realizaremos a revisão da sistemática de ambos os Conselhos, com paridade entre sociedade e poder público, divulgação pública de calendário de reuniões e pautas. 

Detalhamento:

153 Criação e preparação dos Aparelhos públicos 

Conservação, criação e preparação dos Aparelhos públicos de cultura São considerados aparelhos públicos de cultura prioritários " As praças públicas " Os lugares de referência para preservação do patrimônio cultural e natural, como as edificações, ambientes e espaços de
referência para a comunidade local " Auditórios, teatros, salas, etc. " Os arquivos " Os museus " As Bibliotecas públicas. Serão realizados estudos em todas as praças públicas para a sua remodelagem para que se tornem efetivamente aparelhos públicos de realização cultural,
nos quais se podem realizar eventos, espetáculos, shows, intervenções artísticas, oficinas, exposições, feiras etc. 

Detalhamento:

154 Centro de Promoção da Cultura de Pedro Leopoldo

Centro de Promoção da Cultura de Pedro Leopoldo, será um espaço multifuncional no qual poderão ser oferecidos eventos públicos de qualidade, com ampla e diversa oferta cultural em Pedro Leopoldo. Esta iniciativa certamente contará com o protagonismo do município, o que
se realizará por meio de formalização de convênios federais e estaduais que possibilitem esta realização.

Detalhamento:
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155 História e da Memória e articulações município-estado-federação

Promoção do Patrimônio, da História e da Memória e articulações município-estado-federação, em que serão realizadas ações voltadas para a preservação dos bens tombados bem como para acompanhamento periódico dos bens de patrimônio imaterial do município. Será criado
o Programa de Educação Patrimonial de Pedro Leopoldo, com ampla participação dos docentes do município e dos membros da guarda municipal, agentes importantes na sensibilização, conscientização e promoção do patrimônio no município.

Detalhamento:

156 Mapa do Patrimônio

Elaboração o Mapa do Patrimônio, incluindo os bens de patrimônio do município, o que favorecerá tanto os mecanismos de controle social de sua preservação quanto as políticas de preservação. Em parceria com Estado e Federação, o município realizará ações voltadas para a
preservação dos bens tombados e para a sua manutenção. Intervenção em defesa do Patrimônio Edificado Em parceria com a sociedade, prevê-se a implementação de ações voltadas para a proteção integral do Patrimônio Edificado do Município, em consonância com a legislação
atual.

Detalhamento:

157 Centro de Promoção da Cultura de Pedro Leopoldo

A criação do Centro de Promoção da Cultura de Pedro Leopoldo, espaço para exposições, apresentações artísticas e um museu que conte nossa história, preferencialmente na área da antiga Fábrica de Tecidos, que passará a ser atrativo turístico e opção de lazer em Pedro
Leopoldo

Detalhamento:

158 Ações culturais

A criação de pequenos centros nos distritos, estimulando assim a descentralização de ações culturais, turísticas e de lazer.Detalhamento:

159 Adaptação das Praças públicas

A adaptação das Praças públicas para que se transformem em espaços públicos de promoção do lazer e do turismo. Uma destas ações é a instalação de brinquedos em nossas praças para que nossas crianças também tenham opção de lazer em espaços públicos. Detalhamento:

160 Elaboração de um estudo que identifique potenciais turísticos no Município

Elaboração de um estudo que identifique potenciais turísticos no Município (turismo religioso, turismo ecológico, turismo cultural e turismo rural) e a criação de rotas/trilhas que promovam sua interligação e usufruto pela população local e pelos turistas. Detalhamento:

161 Estudo que identifique bens do nosso patrimônio imaterial

Elaboração de um estudo que identifique bens do nosso patrimônio imaterial, tais como guardas de congado, grupos folclóricos e banda de música para que possamos criar políticas contundentes para sua proteção e fomento, promovendo, assim, formas de apoio público e
fomento ao lazer e turismo em torno de tais iniciativas.

Detalhamento:

162 História do Pimentel

Criar política pública que valorize a história do Pimentel, que é reconhecido como Quilombo pela Fundação Palmares. Divulgar sua importância histórica e criar infraestrutura para que a comunidade possa receber visitantes interessados tanto em sua cultura quanto em seus
atrativos naturais. 

Detalhamento:
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163 Preservação do Cine Marajá

Incentivar a preservação do Cine Marajá como espaço de lazer para a família de Pedro Leopoldo, com medidas efetivas que valorizem o espaço particular para que seja também utilizado pelos estudantes das escolas públicas instaladas no Município, além de formas de estímulo à
frequência de professores do município ao cinema, como política cultural, por meio de projetos

Detalhamento:

164 Aproximação da Prefeitura com a direção do Parque do Sumidouro

A aproximação da Prefeitura com a direção do Parque do Sumidouro para ações conjuntas, para maior divulgação dos atrativos do parque em nossas comunidades, bem como para sua utilização junto às escolas municipais, com visitações de alunos, formação docente e
promoção da valorização do nosso patrimônio natural, histórico e arqueológico. 

Detalhamento:

165 Políticas de registro e acompanhamento do patrimônio imaterial

Implementar políticas de registro e acompanhamento do patrimônio imaterial de Pedro Leopoldo com vistas ao fomento ao turismo, ao lazer e ao usufruto. Detalhamento:

166 Roteiro histórico

Criação de um roteiro histórico que contemple edificações, ambientes naturais e complexos arquitetônicos e paisagísticos tombados/registrados pelo poder público, com instalação de sinalizadores informativos que possibilitem a sua identificação pública e o acesso a
informações históricas.

Detalhamento:

167 Políticas de esportes

Utilização da área subutilizada da Fazenda Modelo para implementação de políticas de esportes, lazer, cultura, educação e turismo.Detalhamento:

168 Apoio ao Turismo Rural

Apoio ao Turismo RuralDetalhamento:

169 Qualidade de vida

Estimular o esporte como forma de promover uma educação mais cidadã e melhor qualidade de vida para nossa gente.Detalhamento:

170 Estruturação do esporte

Estruturação do esporte em Pedro Leopoldo, tanto aquele voltado para competições quanto para o lazer, através de disponibilização de espaços públicos para as práticas esportivas e de elaboração de programas de estímulo.Detalhamento:
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171 Metas Propostas

Para alcançar as metas propostas, serão necessárias algumas medidas práticas: " Estimular o esporte e as práticas educativas voltadas às dimensões da corporalidade e ludicidade nas escolas. " Identificação, democratização, otimização e modernização do uso dos espaços
existentes. " Garantia do acesso à prática esportiva e de lazer em todas suas dimensões, inclusive às pessoas com necessidades especiais. " Garantir, por meio de concursos públicos, espaço para profissionais de educação física e demais trabalhadores da área de esporte, com
plano de carreira definido. " Planejar e realizar eventos de esportes baseados em um calendário previamente aprovado e divulgado. " Melhor aproveitar o espaço do CEPPEL para práticas esportivas contratando profissionais especializados para a formação de talentos e também
garantindo a oferta de práticas físicas voltadas para públicos como idosos, mulheres e crianças e jovens com necessidades especiais, sobretudo em situação de vulnerabilidade social. " Utilizar-se do planejamento participativo para construir as políticas de esporte sendo
necessário, para isso, criar o Conselho Municipal Esporte. 

Detalhamento:

172 Calendário Esportivo 

Criação de um calendário Esportivo de Pedro Leopoldo como uma maneira de possibilitar que os eventos esportivos mobilizem a cidade, que possam ser aguardados e acompanhados pelos pedroleopoldenses. Em segundo lugar, um calendário de competições municipais é um
estímulo para a formação e treinamento de equipes que seriam permanentemente preparadas para tais eventos. A escola é o primeiro lugar de formação destas equipes e, por isso, é importante voltarmos a realizar, com a estrutura adequada, uma competição esportiva municipal
entre as diversas escolas. Além disso, o Município deve apoiar as escolas esportivas, oferecendo estrutura para que mais atletas sejam formados e mais eventos esportivos possam ser realizados. 

Detalhamento:

173 Pista de caminhada da Fazenda Modelo

Revitalização da pista de caminhada da Fazenda Modelo A pista de caminhada da fazenda modelo é referência em Pedro Leopoldo para a prática de corridas e caminhadas. Acreditamos, entretanto, que a pista está subutilizada por não oferecer condições e programas adequados
para tais práticas. É importante que a pista esteja iluminada adequadamente, que tenha arborização e que ofereça fontes de água para os praticantes de esporte.

Detalhamento:

174 Esporte nas Escolas

Esporte nas Escolas. As escolas são a grande via de estímulo à prática de esportes. Para que os alunos possam ter acesso a várias modalidades esportivas a escola deve oferecer espaço e materiais adequados e, mais importante, profissionais competentes. O município deve se
responsabilizar por avaliar as condições destes espaços, realizar reformas quando necessário e oferecer profissionais capacitados para atuar junto às crianças. Participar de Editais públicos como do Programa Segundo Tempo do Governo Federal Os editais públicos, no
âmbito dos governos federal e estadual, são importantes formas de captação de recursos e realização de projetos. Para isso, é necessário que o Município mantenha uma equipe que monitore os termos e prazos destes editais e que seja capaz de elaborar projetos e acompanhar
sua execução. privatizados. 

Detalhamento:

175 Projeto Pedro Leopoldo com Qualidade de Vida

Projeto Pedro Leopoldo com Qualidade de Vida. Implantar nas praças a realização de oficinas e aulas das diferentes manifestações esportivas e construir pistas para caminhada, playground, áreas para atividades corporais ao ar livre e formação da comunidade, além de quadras
e campos esportivos em diferentes regiões da cidade oferecendo acompanhamento de profissionais na área de Educação Física. 

Detalhamento:

176 Conselho Municipal do Esporte

Implantar o Conselho Municipal do Esporte como um fórum permanente de discussão entre a administração municipal, os clubes, os profissionais que atuam na área do esporte e a sociedade civil em geral. Programa CEPPEL Novo e Novo Centro Poliesportivo.Detalhamento:

177 Âmbito do Conselho Municipal de Esportes

Definir com a comunidade, no âmbito do Conselho Municipal de Esportes, a melhor forma de utilização do CEPPEL, preferencialmente (mas não exclusivamente) para o desenvolvimento de atletas de alto rendimento, bem como para a realização dos campeonatos municipais. Todo
o potencial e todas as áreas do CEPPEL devem ser aproveitados, tornando-o um centro de referência para o esporte no município. Também é certo que desde a construção do CEPPEL, do qual todos nos orgulhamos, a cidade cresceu muito, a tal ponto que é fundamental a
construção de um outro Centro Poliesportivo na Região Norte da cidade, inclusive para evitar a necessidade de deslocamentos. E é imprescindível que cada bairro tenha um espaço dedicado à prática esportiva. Cada bairro deve ter uma quadra, e em cada bairro deve ser
incentivada a prática desportiva e o intercâmbio entre bairros, bem como a realização de competições entre bairros. Valorização de Campos de Futebol do município, com apoio à prática esportiva e com vistas à ampliação das formas de socialização Todas as práticas esportivas
merecem apoio, na medida das possibilidades da Prefeitura. Entrementes, não pode ser ignorado o fato de que em nosso país o esporte mais popular é o futebol, e que esse esporte coletivo traz grandes 48 benefícios para a saúde e para a socialização, especialmente dos jovens,

Detalhamento:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
7.689.263,00

1.784.000,00 1.873.200,00 1.966.860,00 2.065.203,00
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0007 PROTEÇÃO, CONTROLE E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN TE

11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Cumprir e fazer cumprir a legislação ambiental no âmbito do Município, garantindo o desenvolvimento
econômico sem prejudicar ao meio ambiente e a saúde dos moradores de Pedro Leopoldo.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0UNIDADE MANTIDA / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente e suas Ações 02.11.03.18.541.0007.2131
Unidade Mantida / 
%

0
2131

32 33 35

130.000,00 136.500,00 143.325,00 150.491,00

Ações de Governo
192 Programa de valorização e defesa dos espaços de natureza

Programa de valorização e defesa dos espaços de natureza e cultura social saudáveis, que possibilitem as harmônica entre as pessoas, tal como a defesa dos parques e reservas da cidade, com vistas às ações formativas de educação ambientalDetalhamento:

193 Valorização das nossas riquezas naturais

Programa de valorização das nossas riquezas naturais, buscando apoiar iniciativas de uso consciente destas riquezas para eventos culturais e educativos, de modo que o cidadão de Pedro Leopoldo se aproprie melhor das possibilidades de diversão e de aprendizado que a
cidade potencialmente lhe oferece;

Detalhamento:

194 Investimento em estudos

Programa de investimento em estudos, serviços e tecnologias para soluções dos impactos da vida na cidade, no Meio Ambiente e na qualidade de vida dos Pedroleopoldenses, buscando soluções para diversos problemas socioambientais, seguindo os princípios do
desenvolvimento sustentável.

Detalhamento:

195 Apoio à reciclagem

Projetos de apoio à reciclagem, avaliação da poluição do ar em Pedro Leopoldo, políticas de conscientização contra queimadas e fiscalização das indústrias instaladas na nossa cidade, realização do levantamento das áreas de reserva, potenciais parques, nascentes e recursos
naturais em geral da nossa cidade;

Detalhamento:
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196 Desenvolvimento sustentável

Programa de financiar projetos que se voltem para o desenvolvimento sustentávelDetalhamento:

197 Projetos voltados para a educação ambiental

Elaborar e apoiar projetos voltados para a educação ambiental;Detalhamento:

198 Contratação de corpo técnico para análise e fiscalização

Investir em tecnologia e em contratação de corpo técnico para análise e fiscalização da situação ambiental em Pedro Leopoldo.Detalhamento:

199 Espaços intersetoriais na prefeitura

Construir espaços intersetoriais na prefeitura para que haja diálogo entre a área de Meio Ambiente e as áreas da saúde, transporte, infraestrutura, educação;Detalhamento:

200 Coleta Seletiva e Reciclagem

Investir em estrutura para Coleta Seletiva e ReciclagemDetalhamento:

201 Qualidade do meio ambiente

Dialogar com empresas e realizar projetos em conjunto que visem melhora da qualidade do meio ambiente. Detalhamento:

202 Reaproveitamento de lixo e resíduos

Apoiar iniciativas de reaproveitamento de lixo e resíduos da construção civilDetalhamento:

203 Brigada Civil

Apoio à brigada Civil contra incêndioDetalhamento:
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204 Fortalecimento do Conselho Municipal do Meio Ambiente

Fortalecimento do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Pedro Leopoldo, prezando pelo diálogo e a participação dos cidadãos em questões ambientais importantes da cidadeDetalhamento:

205 Proteção, recuperação, reconhecimento e cadastramento das nascentes

Projeto de proteção, recuperação, reconhecimento e cadastramento das nascentes; 11.2.15. Projeto de arborização da área urbana, Criação do bosque do capão com arborização e ajardinamento do local;Detalhamento:

206 Secretaria de Meio Ambiente

Fortalecimento técnico da Secretaria de Meio AmbienteDetalhamento:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
560.316,00

130.000,00 136.500,00 143.325,00 150.491,00
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0008 SUPORTE ADMINISTRATIVO

05 Secretaria Municipal de Administração

Manter o suporte administrativo, tecnológico e de autonomia de gestão voltado ao atendimento de todas as unidades da prefeitura, garantindo a prestação de serviços à população.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0UNIDADE MANTIDA / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil 02.13.02.04.122.0008.2122
Unidade Mantida / 
%

23
2122

24 26 27

156.000,00 163.800,00 171.990,00 180.590,00

Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil 02.13.02.04.122.0008.2122
Unidade Mantida / 
%

23
2122

24 26 27
156.000,00 163.800,00 171.990,00 180.590,00

Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil 02.13.02.04.122.0008.2122
Unidade Mantida / 
%

23
2122

24 26 27
156.000,00 163.800,00 171.990,00 180.590,00

Ações de Governo
117 Qualidade de Vida em Pedro Leopoldo

Medição da Qualidade de Vida em Predo Leopoldo com a elaboração de uma metodologia para medir a qualidade de vida em Pedro Leopoldo levando em conta aspectos importantes para a população da nossa cidadeDetalhamento:

118 Política de reforma no gerenciamento de Limpeza Urbana

Política de reforma no gerenciamento de Limpeza Urbana, um serviço público essencial, formado por vários sistemas operacionais, tornando-se de fundamental importância a rapidez na prestação de todos os serviços, com garantia de abrangência, regularidade, eficiência,
eficácia e efetividade. 

Detalhamento:

119 Elaboração do Plano Municipal de Habitação 

Projeto de elaboração do Plano Municipal de Habitação de Pedro Leopoldo, que irá cadastrar todas as famílias que precisam e se enquadram nos requisitos do programa.Detalhamento:

120 Soluções e auxílio aos cidadãos

Desenvolver, juntamente com o Governo do Estado e com a Agência Metropolitana  na regularização de seus lotes e também de suas construções, dando assim um importante passo para construção de uma cidade ordenada e harmoniosa, que é fundamental para o bem es
para a segurança de todos.

Detalhamento:
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121 Orientar toda a Administração Pública no sentido da ética

Objetivo Geral: orientar toda a Administração Pública no sentido da ética, da probidade, da boa gestão da máquina pública, o que se dará, observadas as normas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.Detalhamento:

122 Orientar e assessorar as Secretarias Municipais

Orientar e assessorar as Secretarias Municipais e órgãos de administração no que tange à elaboração e realização do orçamento municipal, em estrita observância às regras legais sobre o tema; Detalhamento:

123 Preventiva e repressivamente para garantir a boa aplicação

Agir preventiva e repressivamente para garantir a boa aplicação dos recursos públicos, vistos os princípios gerais da Administração Pública;Detalhamento:

124 Avaliar e fiscalizar a gestão orçamentária do Município;

Avaliar e fiscalizar a gestão orçamentária do Município;Detalhamento:

125 Lei de Acesso à Informação

Adotar a Administração Municipal de estrutura para garantir transparência das contas públicas municipais, nos termos da Lei de Acesso à Informação; Detalhamento:

126 Gestão de recursos públicos

Acompanhar permanentemente a gestão de recursos públicos repassados às entidades privadas voltadas à assistência aos cidadãos e àquelas que implementem políticas públicasDetalhamento:

127 Órgãos da administração pública

Implementar correições ordinárias e extraordinárias nos diversos órgãos da administração pública, com ética e transparência, possibilitando a participação popular; Detalhamento:

128 Comissão Permanente de Licitações

Acompanhar, valorizar e melhorar a atuação da Comissão Permanente de Licitações, dotando-a de infraestrutura e instrumentos modernos de gestão.Detalhamento:
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129 Conselho Municipal de Transparência Pública e Combate à Corrupção

Criar, nos moldes existentes no âmbito do Governo Federal, o Conselho Municipal de Transparência Pública e Combate à Corrupção, que será órgão colegiado e consultivo, com participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de sugerir e debater medidas de
aperfeiçoamento dos métodos e sistemas de controle da transparência na gestão municipal, bem como fixar estratégias de combate à corrupção no âmbito do município

Detalhamento:

130 Planejamento estratégico participativo

Objetivo Geral: Desenvolver um modelo de Administração que se paute pelo planejamento estratégico participativo, informada pela intersetorialidade e visando a transparência das ações do governo municipal, de modo a assegurar que todas as Secretarias Municipais atuarão de
forma sistêmica e transversal, compartilhando as informações, recursos e estrutura, tomando decisões conjuntas quanto às questões estratégicas e participando coletivamente do planejamento geral e da análise dos resultados de gestão.

Detalhamento:

131 Criação de unidades administrativas descentralizadas

Criação de unidades administrativas descentralizadas, Subprefeituras, de modo a desenvolver unidades gerenciais regionais que estejam mais próximas da população e, assim. possam entender melhor os problemas da região e atender com mais eficiência e rapidez os
problemas locais

Detalhamento:

132 Unidades administrativas

Dotar todas as unidades administrativas de uma filosofia de trabalho definida, com estabelecimento de metas e prioridades, bem como delineamento de sua atuação e autonomia;Detalhamento:

133 Promoção do interesse comum

Desenvolver programa de Parceria entre o Governo Municipal e a sociedade civil organizada, a fim de desenvolver projetos voltados para a promoção do interesse comum, descentralizando o modelo de Gestão e Desenvolver programa de Parceria entre o Governo Municipal e a
sociedade civil organizada, a fim de desenvolver projetos voltados para a promoção do interesse comum, descentralizando o modelo de Gestão e estimulando a participação e cooperação das pessoas na solução de problemas da cidade

Detalhamento:

134 Treinamento continuado dos servidores municipais

Valorização, motivação, e treinamento continuado dos servidores municipais, os quais são responsáveis por colocar em prática as estratégias pensadas pelo Governo e pelas instâncias democráticas de informação e gestão;Detalhamento:

135 Conjunto de servidores

A equipe composta pelo conjunto de servidores deverá agir coordenadamente, cooperativamente, focada em metas comuns e comprometida com resultados;Detalhamento:

136 Capacitação continuada dos servidores públicos

Criação de oportunidades para capacitação continuada dos servidores públicos, seja por meio de cursos e situações de formação que favoreçam a que se apropriem as ideias e conceitos que informam os planos e estratégias de Governo;Detalhamento:
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137 Implementação de um canal institucional 

Implementação de um canal institucional de interlocução com os servidores, pelo qual lhes será dado retorno quanto à viabilidade de suas demandas;Detalhamento:

138 Município em ritmo acelerado

Promover o desenvolvimento do Município em ritmo acelerado, com as ações que visam promover a evolução dos cidadãos e consequentemente, entre tantos aspectos, de seus padrões de trabalho e renda;Detalhamento:

139 Valorização do servidor

Desenvolver estratégia de valorização do servidor, atrelada ao progresso da cidade, de forma a evitar que estes profissionais, com elevado treinamento, especialização e experiência, acabem forçados a sair da Administração para a iniciativa privada por falta de perspectiva de
crescimento dentro da municipalidade;

Detalhamento:

140 Sistema Disque Cidadão

Implementar o sistema Disque Cidadão, pelo qual a Prefeitura oferecerá uma central de prestação de serviços e atendimento ao público, com a criação de um canal de informações, orientações e serviços aos cidadãos. Na mesma central de atendimento serão prestadas
informações sobre a Prefeitura, a cidade, os serviços públicos, as unidades da Administração, bem como o agendamento direto de consultas, exames e atendimentos em geral no serviço público, de tal sorte que o cidadão não será obrigado a deslocar-se até os centros de
serviços públicos para agendar o atendimento e outra para ser efetivamente atendido. Isso evitará perda de tempo do cidadão e também dos servidores públicos. Tais canais são de uso opcional; quem não desejar usá-los, ou achar que não sabe usá-los, poderá buscar o
atendimento pessoal, com orientação inclusive para utilização desse serviço, o que estará disponível em todas as regiões da cidade, mediante pessoas capacitadas que estarão disponíveis em órgãos estrategicamente escolhidos para dar acesso rápido e eficaz ao sistema de
atendimento ao cidadão.

Detalhamento:

141 Orçamento Participativo

Implementar o Orçamento Participativo como uma forma de administrar nosso município com o envolvimento direto dos cidadãos na definição das obras e investimentos para Pedro Leopoldo. Na nossa gestão será priorizada esta forma democrática de fazer política e de destinação
de recurso.

Detalhamento:

178 Desenvolvimento econômico

Objetivo Geral: promover o desenvolvimento econômico do município, nos vários setores produtivos, de modo a ampliar a geração do emprego e renda na cidade de Pedro Leopoldo.Detalhamento:

179 Elevação da Renda

Elevação da Renda  Média dos Trabalhadores e dos Empreendedores da Cidade como meio para se alcançar o desenvolvimento humano e não a mera acumulação de riquezas, que deve ser consequência, e não primazia, ao menos quando se fala em políticas públicas.Detalhamento:

180 Oportunidades de investimentos 

. Investir para que Pedro Leopoldo seja uma cidade apta a aproveitar as oportunidades de investimentos com a capacitação dos trabalhadores da cidade, através de cursos técnicos r profissionalizantes, quanto em infraestrutura, em estimulo ao empreendedor, ao pequeno
empresário, ao produtor rural. Para alcançar as metas propostas, serão necessárias algumas medidas práticas: " Analisar o potencial de oportunidades da região, como o oferecido pelo Aeroporto de Confins. " Realizar análises da economia local, " Prover liderança para o
desenvolvimento econômico local " Coordenar e financiar projetos para o desenvolvimento da economia local " Garantir a alta qualidade dos serviços disponibilizados na cidade " Prover incentivos fiscais de desenvolvimento do uso do solo e de marketing para atrair o capital
privado " Promover o desenvolvimento dos negócios locais por meio de políticas de aquisição " Gerar e promover uma atmosfera que estimule o crescimento dos negócios.

Detalhamento:



Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

181 Agência de Trabalho

Agência de Trabalho. Através da Agência de Trabalho o cidadão pedroleopoldense apto ao trabalho poderá cadastrar-se, quando desempregado, para as diversas oportunidades que serão criadas na cidade. Além de se candidatar a uma vaga, o trabalhador poderá ser treinado e
formado para atender às demandas que certamente serão criadas, observadas as oportunidades locais e regionais. Em parceria com empresas e através de estrutura própria, a Agência de Trabalho oferecerá cursos (inglês, espanhol, informática básica) gerais e treinamentos
específicos que farão com que o cidadão pedroleopoldense possa concorrer em igualdade de condições. às melhores oportunidades de trabalho da região. 

Detalhamento:

182 Assistência jurídica ao pequeno empreendedor

Incubadora de Empresas, em que o pequeno empreendedor iniciante terá assistência jurídica, contábil, financeira e técnica para começar seu negócio. Com prazos bem definidos e metas a cumprir o pequeno empreendedor iniciante poderá conseguir, com seus esforços, gerar,
também, trabalho, emprego e renda. 

Detalhamento:

183 Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico

Criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, a ser composto por representantes de entidades da sociedade civil organizada, em escolha feita por seus pares, além de representantes do Governo Municipal.Detalhamento:

184 Apoio aos produtores rurais locais

Apoio aos produtores rurais locais, criando estruturas para que estes comercializem seus produtos na cidade, como também auxilio em outras iniciativas de interesse dos produtores locais (como apoio a cooperativas e a um Mercado dos Produtores).Detalhamento:

185 Produção dos pequenos agricultores

Estimular a produção dos pequenos agricultores, através de contratos destes com a Prefeitura, sendo de responsabilidade da Prefeitura tornar pública a demanda das escolas por determinados gêneros alimentícios e realizar levantamento dos produtores que podem suprir tais
demandas. 

Detalhamento:

186 Banco do Empreendedor 

Implantação do Banco do Empreendedor (Banco do Povo). O acesso ao capital é fator decisivo no sucesso dos empreendimentos e notadamente na perspectiva da produtividade dos pequenos empreendedores. Em um exemplo simples, podemos dizer que um marceneiro que,
conquanto habilidoso e apto, não tenha à sua disposição ferramentas adequadas, certamente terá uma produção muito inferior à sua capacidade. Da mesma forma uma costureira, uma eletricista, um construtor, 72 um salgadeiro, um moto-boy, um comerciante, um técnico em
informática, entre outros. É uma realidade lamentável, e nem sempre compreendida em seus desdobramentos sociais, que muitos brasileiros, especialmente jovens empreendedores e/ou autônomos, não possam realizar sua máxima produtividade em função de não terem
equipamentos, ferramentas ou outras estruturas. É um brasileiro que poderia gerar muito mais riquezas e assim promover o crescimento de toda a sociedade. 

Detalhamento:

187 Casa do Empreendedor

Instalação da Casa do Empreendedor, conforme proposição do Sebrae, aberta à região nortemetropolitana empresas e dos governosDetalhamento:

188 Cronograma anual de reforma das estradas vicinais

Estabelecer e cumprir um cronograma anual de reforma das estradas vicinais (não pavimentadas) do município Expandir o Programa de Aquisição de Alimentos no município, garantindo renda aos produtores da agricultura familiar Realizar diagnóstico de demandas pela
implementação de Escolas do Campo, evitando deslocamentos de crianças e jovens.

Detalhamento:
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189 Parcerias com o Laboratório Nacional Agropecuário 

Desenvolver parcerias com o Laboratório Nacional Agropecuário (Lanagro) para impulsionar o aprimoramento dos métodos produtivos dos agropecuaristas de Pedro Leopoldo.Detalhamento:

190  Expansão da atuação da EMATER MG

Contribuir para a expansão da atuação da EMATER MG no município por meio de parcerias e projetos com a prefeitura Capacitação Organizar e ofertar cursos de aperfeiçoamento no manejo, cultivo, operação e produção nas diversas modalidades de produção no campo,
preferencialmente através de parcerias com o SENAR MG (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Minas Gerais). 

Detalhamento:

207 Espaço da administração pública 

Objetivo Geral: o espaço da administração pública voltado para o atendimento da população em geral e, principalmente, para a criação de estratégias eficientes de gestão pública. Ao lado do Prefeito atuará cotidianamente seu Vice, além de um Conselho Político-Estratégico (sem
custos, sem remuneração) a ser reunido sempre que necessário e que contará com a presença das principais lideranças políticas locais que estejam comprometidas com a melhoria das condições de vida da população pedroleopoldense

Detalhamento:

208 Projetos de Lei

Acompanhamento da elaboração, discussão e votação de Projetos de Lei, ouvida a sociedade civil organizada e as coletividades imediatamente impactadasDetalhamento:

209 Ações de defesa civil 

Coordenação das ações de defesa civil do MunicípioDetalhamento:

211 Articulação política de integração entre os órgãos 

Articulação política de integração entre os órgãos da administração e a sociedade civil organizada no Município; Detalhamento:

212 Coordenação das ações de defesa do consumidor no Município; 

Coordenação das ações de defesa do consumidor no Município; Detalhamento:

213 Plano de Modernização, gestão administrativa

Criação do Plano de Modernização, gestão administrativa e concessões e manutenção da Secretaria de AdministraçãoDetalhamento:
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214 Criação da Secretaria de Segurança Pública

Criação da Secretaria de Segurança Pública, implementação da rede de monitoramento de vias públicas, aquisição de equipamentos e elaboração de uma políticas de segurança pública municipal.Detalhamento:

215 Criação da Guarda Municipal

Criação da Guarda Municipal - Policia Municipal, nos termos da Lei Federal 13.022/2014, estruturação, treinamento e admissão de novos policiaisDetalhamento:

216 Melhoria da Divisão de Recursos Humanos

Modernização e melhoria da Divisão de Recursos Humanos, suas ações e custeio.Detalhamento:

217 Desenvolvimento de política municipal

Desenvolvimento de política municipal de capacitação continuada de Servidores Públicos Municipais e políticas de recursos humanos.Detalhamento:

218 Gestão e manutenção da Divisão de Material e Patrimônio

Gestão e manutenção da Divisão de Material e Patrimônio. Desenvolvimento de projetos para ampliação, conservação e melhoria do patrimônio público, incluindo reformas e reparos em prédios públicos. Detalhamento:

219 Gestão, manutenção e abastecimento do Almoxarifado.

Gestão, manutenção e abastecimento do Almoxarifado.Detalhamento:

220 Manutenção e ampliação da Guarda Municipal

Manutenção e ampliação da Guarda Municipal - Polícia Municipal, capacitações e estratégias de atuação.Detalhamento:

221 Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos

Implementação do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, com uso intensivo de recursos tecnológicos e readequação da infraestrutura computacional para as demandas da prefeitura, com foco na melhoria dos serviços
e redução das despesas correntes.

Detalhamento:
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222 Gestão, melhoria e manutenção da Divisão de Informática e suas ações.

Gestão, melhoria e manutenção da Divisão de Informática e suas ações.Detalhamento:

223 Implementação do programa de boas práticas

Implementação do programa de boas práticas em compras públicas com vistas a permitir maior participação de licitantes e aumento da competitividade nas aquisições. Gestão e manutenção da Divisão de Compras e LicitaçõesDetalhamento:

248 Manutenção do FMDRSA 

Manutenção do FMDRSA e suas ações, especialmente incentivo e capacitação dos pequenos/médios produtos rurais, com convênios com EMATER, Sindicato Rural e outros.Detalhamento:

249 Convênios com a ASCAPEL e AAFAPEL

Manutenção dos programas e convênios com a ASCAPEL e AAFAPEL para incremento da produção rural, e aumentando as possibilidades de melhoria na conservação ambiental.Detalhamento:

250 Incentivo à atuação de entidades

Incentivo à atuação de entidades congêneres e protetoras do meio ambiente e valorização do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do seu Fundo.Detalhamento:

251 Incrementar e expandir a ação do CEAC

Incrementar e expandir a ação do CEAC pela oferta de outros serviços e capacitação dos servidores. Detalhamento:

252 Regularização fundiária na Cascalheira, na Quinta das Palmeiras e na Horta Comunitária 

Realizar ações de regularização fundiária na Cascalheira, na Quinta das Palmeiras e na Horta Comunitária Detalhamento:

253 Regularização ambiental e urbanística de todos os Distritos Industriais do Município

Iniciar a regularização ambiental e urbanística de todos os Distritos Industriais do Município de modo a proporcionar segurança a todos os usuários das área industriais.Detalhamento:



Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

254 Análise dos processos urbanísticos

Minimizar o tempo necessário para análise dos processos urbanísticos através da capacitação dos servidores. Realizar mapeamento com identificação e levantamento topográfico de todas as áreas verdes e institucionais do Município regularizando as que estiverem irregulares,
especialmente a sede da Prefeitura. 

Detalhamento:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
2.017.140,00

468.000,00 491.400,00 515.970,00 541.770,00
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0009 FISCO E CIDADANIA

04 Secretaria Municipal de Fazenda

Modernizar o cadastro imobiliário do Município.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0UNIDADE MANTIDA / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Manutenção da Divisão de Receita e Fiscalização e suas Ações 02.04.02.04.129.0009.2038
Unidade Mantida / 
%

23
2038

24 26 27

2.032.000,00 2.133.600,00 2.240.280,00 2.352.294,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
8.758.174,00

2.032.000,00 2.133.600,00 2.240.280,00 2.352.294,00
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0010 ENCARGOS GERAIS

02 Procuradoria Geral do Município

Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinado ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, precatórios, do serviço da dívida pública municipal, ações
trabalhistas, ações indenizatórias, restituições e outros encargos de responsabilidade da administração.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0NAO SE APLICA / NSA 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Pagamento dos Serviços da Dívida Contratual Interna 02.04.01.28.843.0010.0002
Não se Aplica / 
NSA

0
0002

0 0 0

1.950.000,00 2.047.500,00 2.149.875,00 2.257.369,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
8.404.744,00

1.950.000,00 2.047.500,00 2.149.875,00 2.257.369,00
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0011 PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA

05 Secretaria Municipal de Administração

Modernizar o departamento de informática.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0UNIDADE MANTIDA / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Manutenção da Gerência de Informática e Projeto PDI e suas ações 02.05.05.04.126.0011.2039
Unidade Mantida / 
%

23
2039

24 26 27

1.137.000,00 1.193.850,00 1.253.543,00 1.316.220,00

Manutenção da Gerência de Informática e Projeto PDI e suas ações 02.05.05.04.126.0011.2039
Unidade Mantida / 
%

23
2039

24 26 27
1.137.000,00 1.193.850,00 1.253.543,00 1.316.220,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
9.801.226,00

2.274.000,00 2.387.700,00 2.507.086,00 2.632.440,00
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0012 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

05 Secretaria Municipal de Administração

Assegurar condições para que o servidor possa desempenhar seu papel com dignidade e respeito.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0UNIDADE MANTIDA / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Capacitação de Servidores Públicos Municipais 02.08.01.10.128.0012.2042
Curso Realizado / 
%

207
2042

216 234 243

3.000,00 3.150,00 3.307,00 3.472,00

Capacitação de Servidores Públicos Municipais 02.08.01.10.128.0012.2042
Curso Realizado / 
%

207
2042

216 234 243
3.000,00 3.150,00 3.307,00 3.472,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
25.858,00

6.000,00 6.300,00 6.614,00 6.944,00



Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

0013 APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICO

07 Secretaria Municipal de Educação

Manter o suporte administrativo, tecnológico e de autonomia de gestão voltado ao atendimento de todas as unidades da prefeitura, garantindo a prestação de serviços à população.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0UNIDADE MANTIDA / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Manutenção e Abastecimento do Almoxarifado 02.09.02.04.122.0013.2045
Unidade Mantida / 
%

69
2045

72 78 81

810.000,00 850.500,00 893.025,00 937.676,00

Manutenção e Abastecimento do Almoxarifado 02.09.02.04.122.0013.2045
Unidade Mantida / 
%

69
2045

72 78 81
810.000,00 850.500,00 893.025,00 937.676,00

Manutenção e Abastecimento do Almoxarifado 02.09.02.04.122.0013.2045
Unidade Mantida / 
%

69
2045

72 78 81
810.000,00 850.500,00 893.025,00 937.676,00

Ações de Governo
228 Reforma e ampliação das Escolas do Ensino Fundamental 

Reforma e ampliação das Escolas do Ensino Fundamental visando também a acessibilidade Detalhamento:

230 Qualidade dos bens de consumo a serem utilizados nas Instituições

Investir na melhoria da qualidade dos bens de consumo a serem utilizados nas Instituições Municipais de Educação (material de limpeza,  higiene pessoal, esportivos e didáticos)Detalhamento:

231 Aquisição de Kit Escolar Completo

Aquisição de Kit Escolar CompletoDetalhamento:

232 Aquisição de Kit Uniforme Escolar 

Aquisição de Kit Uniforme Escolar Detalhamento:
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233 Ampliar Gradativamente Escola Tempo Integral

Ampliar Gradativamente Escola Tempo IntegralDetalhamento:

234 Valorização dos servidores

Valorização dos servidoresDetalhamento:

235 Restruturação e aquisição de equipamentos para as instituições

Restruturação e aquisição de equipamentos para as instituiçõesDetalhamento:

255 Ampliar atendimento da EJA

Restruturar e ampliar atendimento da EJADetalhamento:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
10.473.603,00

2.430.000,00 2.551.500,00 2.679.075,00 2.813.028,00
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0014 PROMOÇÃO DE SAÚDE

08 Fundo Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Saúde

Qualificar e ampliar a estratégia dos serviços de saúde, custeando os procedimentos necessários ao atendimento da população.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0UNIDADE MANTIDA / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Ações Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 02.08.03.10.305.0014.2175
Ações Realizadas / 
%

23
2175

24 26 27

565.000,00 593.250,00 622.912,00 654.058,00

Ações Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 02.08.03.10.305.0014.2175
Ações Realizadas / 
%

23
2175

24 26 27
565.000,00 593.250,00 622.912,00 654.058,00

Ações Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 02.08.03.10.305.0014.2175
Ações Realizadas / 
%

23
2175

24 26 27
565.000,00 593.250,00 622.912,00 654.058,00

Ações de Governo
48 Estatísticas de saúde

O levantamento, análise e disponibilização das estatísticas de saúde, para que todas as ações implementadas sejam direcionadas e transparentes para a população.Detalhamento:

49 Saúde do idoso

Implementação do programa de saúde do idoso, favorecendo sua qualidade de vida.Detalhamento:

50 Políticas transparentes 

Reestruturação e implementação de políticas transparentes e orientadas por critérios para dispensação na rede de saúde e em domicílio.Detalhamento:

51 Prevenção e promoção da saúde 

A elaboração de campanhas de prevenção e promoção da saúde junto a públicos específicos como juventude e populações vulneráveis.Detalhamento:
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52 Saúde da mulher

A melhoria dos serviços de saúde da mulher, envolvendo seu atendimento em todas as idades.Detalhamento:

53 Saúde voltados para todas as faixas etárias

Implementação de programas de promoção da saúde voltados para todas as faixas etárias oferecidos pelos governos Federal e Estadual por meio de convênios e parcerias Detalhamento:

54 Saúde para crianças 

O atendimento primário de serviços de saúde para crianças Detalhamento:

55 Campanhas contra tabagismo, álcool e drogas

O desenvolvimento de campanhas contra tabagismo, álcool e drogas, assim como a implementação de ações necessárias ao apoio e tratamento de usuários.Detalhamento:

56 Saúde bucal 

Implementação de políticas de saúde bucal Detalhamento:

57 Saúde do trabalhador

Implementação da saúde do trabalhador no município, visando a redução de acidentes e a doenças relacionadas ao trabalho.Detalhamento:

58 Vigilância em saúde no Município

Vigilância em saúde no Município com efetiva atuação voltada para a prevenção e o cuidado social e sanitário.Detalhamento:

59 Atendimento Hospitalar

Atendimento HospitalarDetalhamento:
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60 Funcionamento do Hospital Municipal

Garantir regular funcionamento do Hospital Municipal e assegurar a manutenção e ampliação de seus serviços.Detalhamento:

61 Atendimento de urgência e emergência odontológica

Implantar o atendimento de urgência e emergência odontológicaDetalhamento:

62 Equipe multiprofissional na unidade hospitalar e PA

Criar equipe multiprofissional na unidade hospitalar e PA, constituída por terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social;Detalhamento:

64 UBS para atendimento à região central

Criação de uma UBS para atendimento à região centralDetalhamento:

65 Ampliação das unidades de P.A e UBS

Manutenção e ampliação das unidades de P.A e UBS existentes no MunicípioDetalhamento:

66 Unidades Especializadas

Unidades Especializadas: melhorar a capacidade de atendimento das especialidades já existentes e ampliar as especialidades ainda não existentes da rede de saúde municipal  Detalhamento:

67 Suporte ao atendimento nos ESFs

Formação de equipe itinerante de especificidades básicas para suporte ao atendimento nos ESFs , conforme demandas  Detalhamento:

68 Criação de central telefônica

Criação de central telefônica para agendamento de consultas médicas referenciadasDetalhamento:
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69 Sistema informatizado para identificação do cidadão

Cartão Saúde PL: implantar um sistema informatizado para identificação do cidadão pedroleopoldense, para que cada médico, ao fazer o atendimento, tenha online todos os dados do prontuário do paciente, independentemente do local do atendimento.  Detalhamento:

70 Academias ao Ar Livre

Academias ao Ar Livre: disponibilização de educadores físicos e fisioterapeutas para educação e informação em saúde preventiva.Detalhamento:

71 Vigilância ambiental em saúde

Vigilância ambiental em saúde: Manter e implementar o centro de Vigilância Ambiental a ser construído no município.Detalhamento:

72 Campanhas de posse responsável de animais

Promover campanhas de posse responsável de animais domésticosDetalhamento:

73 Programas prioritários do Ministério da Saúde

Programas do Ministério da Saúde: implementar em Pedro Leopoldo, com eficiência e em regime de urgência, todos os programas prioritários do Ministério da Saúde, do Governo Federal.Detalhamento:

74 Saúde infanto-juvenil nas escolas

Saúde escolar: implantar programa de saúde infanto-juvenil nas escolas, envolvendo ergonomia em sala de aula, análise postural, nutricional, oftalmológica, da saúde oral, acuidade auditiva e sexual;Detalhamento:

75 Saúde bucal

Saúde Bucal: criar o serviço de atendimento itinerante de saúde bucal, principalmente para o atendimento nas escolas públicas;   Detalhamento:

76 Saúde da Mulher

Saúde da Mulher: desenvolver campanhas e ações voltadas para a saúde da Mulher; Detalhamento:
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77 Programas de planejamento familiar

Planejamento Familiar: desenvolver junto às UBS programas de planejamento familiar para as famílias carentes. Detalhamento:

78 Marcação de Exames e Consultas

Serviços de Marcação de Exames e Consultas, transporte e acomodação de pacientes fora do território do Município: criar serviço junto à Secretaria de Saúde, que seja capaz de viabilizar a marcação de exames e consultas fora do Município que contemplem simultaneamente o
transporte e acomodação adequados do paciente

Detalhamento:

79 Serviços de exames clínicos básicos

Autosuficiência na prestação dos serviços de exames clínicos básicos e essenciais: desenvolver a capacidade do Município disponibilizar e gerir os serviços de exames clínicos básicos que garantam a qualidade e agilidade dos resultados diagnósticos. Detalhamento:

80 Ampliar e regionalizar a farmácia popular

Farmácia Popular ampliada e regionalizada: ampliar e regionalizar a farmácia popular, de modo a possibilitar o acesso fácil da população aos medicamentos essenciais de forma rápida. Detalhamento:

81 Entrega domiciliar de medicamentos

Entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo para idosos e portadores de deficiência locomotora: criar serviço para a entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuos a pacientes idosos ou portadores de deficiência locomotora.Detalhamento:

82 Recuperação de dependentes químicos

Fortalecimento e Apoio às instituições que trabalham com a recuperação de dependentes químicos no Município de Pedro Leopoldo. Detalhamento:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
7.305.660,00

1.695.000,00 1.779.750,00 1.868.736,00 1.962.174,00
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0015 MELHORIA DA QUALIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR

07 Secretaria Municipal de Educação

Manter o apoio efetivo aos estudantes de Pedro Leopoldo.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0UNIDADE MANTIDA / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Manutenção do Transporte Escolar - ENS. INFANTIL 02.07.01.12.365.0015.2126
Unidade Mantida / 
%

23
2126

24 26 27

150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.644,00

Ações de Governo
236 Melhoria do transporte escolar 

Promover ações que visam a melhoria do transporte escolar Detalhamento:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
646.519,00

150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.644,00
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0016 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL

07 Secretaria Municipal de Educação

Manter o apoio efetivo aos estudantes do ensino infantil de Pedro Leopoldo.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0UNIDADE MANTIDA / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Manutenção de Pré Escolas - 60% 02.07.02.12.365.0016.2160
Unidade Mantida / 
%

23
2160

24 26 27

5.417.345,00 5.688.213,00 5.972.623,00 6.271.255,00

Manutenção de Pré Escolas - 60% 02.07.02.12.365.0016.2160
Unidade Mantida / 
%

23
2160

24 26 27
5.417.345,00 5.688.213,00 5.972.623,00 6.271.255,00

Ações de Governo
231 Aquisição de Kit Escolar Completo

Aquisição de Kit Escolar CompletoDetalhamento:

232 Aquisição de Kit Uniforme Escolar 

Aquisição de Kit Uniforme Escolar Detalhamento:

233 Ampliar Gradativamente Escola Tempo Integral

Ampliar Gradativamente Escola Tempo IntegralDetalhamento:

237 Construção, Reforma e Ampliação de Creche

Construção, Reforma e Ampliação de CrecheDetalhamento:
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238 Aquisição de imóveis

Aquisição de imóveisDetalhamento:

239 Reforma e Ampliação

Reforma e AmpliaçãoDetalhamento:

241 Valorização do Servidor Considerando o Impacto Financeiro.

Valorização do Servidor Considerando o Impacto Financeiro.Detalhamento:

242 Política de reconhecimento das Boas Práticas Educacionais do Município,

Estabelecer política de reconhecimento das Boas Práticas Educacionais do Município, que resultem em melhoria efetiva dos resultados em cada fase de atendimento educacional; Detalhamento:

243 Restruturação e aquisição de equipamentos para as instituições

Restruturação e aquisição de equipamentos para as instituiçõesDetalhamento:

246 Valorização dos profissionais do Magistério

Valorização dos profissionais do Magistério Considerando o Impacto FinanceiroDetalhamento:

247 Política de reconhecimento das Boas Práticas Educacionais do Município 

Estabelecer política de reconhecimento das Boas Práticas Educacionais do Município, que resultem em melhoria efetiva dos resultados em cada fase de atendimento educacional; Detalhamento:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
46.698.872,00

10.834.690,00 11.376.426,00 11.945.246,00 12.542.510,00
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0017 APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

07 Secretaria Municipal de Educação

Gerir as ações ligadas à administração da educação.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0UNIDADE MANTIDA / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Manutenção das Ações de Educação Especial 02.07.01.12.367.0017.2065
Unidade Mantida / 
%

23
2065

24 26 27

684.256,00 718.469,00 754.393,00 792.112,00

Ações de Governo
1 Revisão Plano de Carreira

Acompanhamento, revisão e melhoria do Plano de Carreira pautando seus princípios pela legislação educacional vigente, cumprindo o Piso Nacional do MagistérioDetalhamento:

10 Bibliotecas Públicas Municipais

Melhoria das Bibliotecas Públicas Municipais com oferta de materiais didáticos de qualidade, desenvolvimento de projetos literários e aquisição de títulos atualizados e condizentes com as necessidades previstas nos Projetos Pedagógicos Detalhamento:

11 Composição de equipes pedagógicas

Composição de equipes pedagógicas que atendam às necessidades das escolas Detalhamento:

12 Propostas educativas do Plano Municipal de Educação

Avaliação da infraestrutura física e material das escolas para implementação das propostas educativas do Plano Municipal de Educação e das Diretrizes Curriculares Municipais de EducaçãoDetalhamento:
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13 Implementação de cursos 

Implementação de cursos mais regulares e criação de grupos de estudos e de atuação nas escolas da rede municipal, dando preparação adequada aos docentes para lidarem com o problema do bullying e do assédio moral entre os estudantes/professores e outras formas de
violência simbólicas e ou explícitas 

Detalhamento:

14 Grupos de estudos e de formação de docentes

Criação de grupos de estudos e de formação de docentes para atuar junto com equipe multidisciplinar para lidar com os cuidados pedagógicos necessários ao enfrentamento de diagnósticos apressados de transtornos emocionais dos estudantes da rede municipalDetalhamento:

15 Democratização dos processos decisórios nas escolas

Criação de mecanismos de gestão educacional orientados pelo pressuposto da transparência e da democratização dos processos decisórios nas escolasDetalhamento:

16 Conferências Municipais de Educação

Realização das Conferências Municipais de Educação, compreendidas como esferas público-participativas de relevância para a experiência de todos os profissionais da Educação e Comunidade Escolar Detalhamento:

17 Conselho Municipal de Educação

Fortalecimento do Conselho Municipal de EducaçãoDetalhamento:

18 Fundo Escolar para Formação

Instituição do Fundo Escolar para Formação, com disponibilização de um recurso próprio para investimento em Formação Docente, por unidade escolar da Rede. Com este recurso cada unidade escolar poderá promover a seleção de Oficinas, Cursos e Seminários específicos
para oferta a seus profissionais em conformidade com as prioridades da Escola e dos docentes 

Detalhamento:

19 Eleição de Diretorias

Instituição de eleição de Diretorias para todas as Unidades, inclusive as CEMAISDetalhamento:

2 Projetos Político-pedagógico das Escolas

Aperfeiçoamento dos Projetos Político-pedagógico das Escolas, com ênfase na formação docente, na atuação voltada para a integralidade educativa e na participação propositiva dos profissionais da educação no fortalecimento da Rede Municipal de Educação Detalhamento:
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20 Formação de Gestores da Educação

Instituição de mecanismo de Formação de Gestores da Educação, com profissionalização dos gestores e acompanhamento da gestão das escolas Detalhamento:

21 Gestão educacional pautados pela transparência

Criação de mecanismos de gestão educacional pautados pela transparência e pelo exercício democrático, com eleições diretas e acompanhamento de mandatosDetalhamento:

22 Colegiados das Escolas 

Fortalecimento dos Colegiados das Escolas como instâncias relevantes do processo de democratização da escola e participação da comunidade escolar na experiência educacional Detalhamento:

224 Construção Do Novo Almoxarifado da Educação

Construção Do Novo Almoxarifado da EducaçãoDetalhamento:

225 Aquisição de Veículo Para Renovação de Frota

Aquisição de Veículo Para Renovação de FrotaDetalhamento:

23 vinculação Família-Escola e Escola-Comunidade

Ampliação dos mecanismos de vinculação Família-Escola e Escola-Comunidade, com foco em projetos voltados para a formação das famílias como educadoras, e também o usufruto do patrimônio material e imaterial do município e das práticas culturais da cidade Detalhamento:

24 Capacitação dos Conselheiros Municipais de Educação

Apoio à estruturação e fortalecimento de um conselho para discussão do uso do Fundeb e realizaremos capacitação dos Conselheiros Municipais de Educação através do Programa federal Pró-ConselhoDetalhamento:

244 Atendimento educacional especializado

Garantir o atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionaisDetalhamento:
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245 Ampliar convênio com APAE

Ampliar convênio com APAEDetalhamento:

25 Fórum de Docentes

Criação de um Fórum de Docentes, reunindo os docentes em atuação no município para troca de experiências, para a realização de mostras de experiências pedagógicas em andamento no município e para a criação e experimentação curricularDetalhamento:

26 Prêmio Municipal de Educação

Criação do Prêmio Municipal de Educação, em oferta anual, com premiação de boas práticas educativas desenvolvidas nas escolas do município Detalhamento:

27 Revista Educação em Pedro Leopoldo

Criação da Revista Educação em Pedro Leopoldo, com publicação de artigos, experiências pedagógicas e produções de estudantes, além de textos de interesse de profissionais da Educação e projetos desenvolvidos pela escola Detalhamento:

28 Circuito de Cultura e Arte

Criação do Circuito de Cultura e Arte, projeto que integrará a produção cultural, artística e literária das escolas, em parceria com a ComunidadeDetalhamento:

29 Experiências pedagógicas

Estudo de experiências pedagógicas de outros municípios e realidades escolaresDetalhamento:

3 Formação Docente

Criação de um Programa Municipal de Formação Docente, com convênios com institutos e universidades para oferta qualificada de formação docente periódica voltada para a inovação curricular, a inclusão, o respeito às diferenças e à diversidade cultural em observância à Lei
11.645/08 e similares e para a abordagem de todas as áreas do currículo educacional incluindo as artes em todas as suas formas de expressão, as práticas culturais lúdicas e a corporeidade

Detalhamento:

30 Roteiros para usufruto pedagógico

Elaboração de roteiros para usufruto pedagógico da Cidade de Pedro Leopoldo, incluindo praças, espaços culturais, bens de patrimônio material e imaterial, roteiros rurais, circuito de grutas e práticas culturais em oferta no municípioDetalhamento:
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31 Autonomia docente

Afirmação do pressuposto da autonomia docente para criação e desenvolvimento curricular, com ênfase nos projetos coletivos desenvolvidos nas escolas de maneira interdisciplinar e voltados para a inventividade no exercício da prática docenteDetalhamento:

32 Diretrizes curriculares

Elaboração de diretrizes curriculares para o município de Pedro Leopoldo, pautadas pela avaliação das práticas pedagógicas em andamento, inovação curricular e melhoria da Educação, contemplando a interface entre as áreas de conhecimento e voltadas para a formação
humana

Detalhamento:

33 Formação humana

Afirmação da relevância de todas as áreas do conhecimento para a formação humana, garantindo-se as especificidades da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e AdultosDetalhamento:

34 Experiência cultural das escolas

Compreensão do valor da oferta cultural do município para incremento da experiência cultural das escolasDetalhamento:

35 Saberes tradicionais

Valorização dos saberes tradicionais de nossa região como forma de usufruto da nossa identidade cultural, para fins de expressão de nossos valores e nossas tradiçõesDetalhamento:

36 Concursos literários e de fotografias

Implementação de concursos literários e de fotografias nas escolas da rede municipal, visando a salvaguarda de nossas peculiariedades culturais e de nossos valores tradicionaisDetalhamento:

37 Tradições festivas

Abordagem curricular de tradições festivas (Boi da manta, folia de reis, guardas de congos, reisados, festas juninas e outras ), preservando-se o pressuposto laico da educação cultural, visando o envolvimento participativo dos docentes e dos discentes da rede municipal, rumo a
uma valorização cultural de nossas tradições nos currículos das escolas municipais

Detalhamento:

38 Práticas curriculares

Criação de infra-estrutura para estimulo de práticas curriculares de uso dos espaços de natureza da cidade ( Fazenda Modelo, Parque do Sumidouro, Parques e Praças Públicas ) , em especial no que se refere à educação ambiental e ao patrimônio culturais da cidadeDetalhamento:
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39 Reeducação alimentar nas escolas

Realização de campanhas de reeducação alimentar nas escolas, com extensão para as famíliasDetalhamento:

4 Oferta de cursos de formação docente

Oferta de cursos de formação docente que atendam às necessidades formativas dos profissionais da Educação do município incluindo a Educação pela Paz e contra a violência nas escolas, a inclusão e abordagem da Lei 11.645/08 na Educação BásicaDetalhamento:

40 Aprimoramento da Merenda Escolar

Implementação de núcleo de aprimoramento da Merenda Escolar, com instituição de bons parâmetros nutricionais, diagnóstico dos problemas detectados nesta oferta e sua devida correçãoDetalhamento:

41 Campanhas de combate à obesidade

Realização de campanhas de combate à obesidade infanto-juvenilDetalhamento:

42 Oportunidades formativas aos profissionais atuantes nas Escolas

Oferta de oportunidades formativas aos profissionais atuantes nas Escolas da Rede Municipal para aprimoramento de suas práticas de preparo da merenda escolar, com oferta de merenda de qualidade e com padrões adequados às crianças, jovens e adultos atendidos pela Rede
Municipal de Educação

Detalhamento:

43 Campanhas Educativas 

Promoção de Campanhas Educativas na rede Municipal de Educação, envolvendo famílias e comunidade, para promoção da saúde por meio da orientação nutricional e de boas práticas de alimentaçãoDetalhamento:

44 Kit uniforme escolar

oferta de kit escolar por ano para todos os alunos da rede municipal de educação, uma vez que o acesso à educação vai além da escola gratuita. Estes Kits conterão uniforme completo padronizado: agasalho, blusa, calça, bermuda, tênis e meiaDetalhamento:

45 Transporte gratuito para os estudantes

oferta de transporte gratuito para os estudantes das escolas públicas, preservando-se o pressuposto de garantia de proximidade do local de moradia das crianças em relação às suas escolasDetalhamento:
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5 mecanismos coletivos para seleção de materiais pedagógicos 

Instituição de mecanismos coletivos para seleção de materiais pedagógicos para aquisição e disponibilização nas escolas Detalhamento:

6 Rede de Formação Docente

Criação de Rede de Formação Docente, para estímulo e garantia de que no tempo extraclasse docente ocorram oportunidades de formação, troca de experiências pedagógicas, planejamento, avaliação, organização de feiras, oficinas, cursos e experimentação curricularDetalhamento:

7 jornada de trabalho dos profissionais da Educação

Correção da jornada de trabalho dos profissionais da Educação em conformidade com o previsto no Piso Nacional do Magistério, incluindo profissionais da Educação Infantil Detalhamento:

8 Revisão do Plano de Carreira incluindo funcionários atuantes nas escolas 

Revisão do Plano de Carreira para todos os profissionais da Educação, incluindo funcionários atuantes nas escolas Detalhamento:

9 metas para redução do número de estudantes por turma

Estabelecimento de metas para redução do número de estudantes por turma, em conformidade com a legislação educacional Detalhamento:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
2.949.230,00

684.256,00 718.469,00 754.393,00 792.112,00
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0018 MERENDA ESCOLAR

07 Secretaria Municipal de Educação

Manter o apoio efetivo a alimentação saudável nas dependências das escolas do municipio.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0UNIDADE MANTIDA / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Manutenção e operacionalização da Merenda Escolar - PNAEJA 02.07.01.12.306.0018.2125
Unidade Mantida / 
%

23
2125

24 26 27

96.832,00 101.674,00 106.758,00 112.096,00

Ações de Governo
226 Apoiar, acompanhar estimular o Programa de Aquisição de Alimentos 

Apoiar, acompanhar estimular o Programa de Aquisição de Alimentos  da Agricultura FamiliarDetalhamento:

227 Manter a qualidade da merenda escolar

Manter a qualidade da merenda escolar, diversificar o cardádpio e apoiar os alunos carentes da rede escolar, com o fornecimento do complemento alimentar.Detalhamento:

40 Aprimoramento da Merenda Escolar

Implementação de núcleo de aprimoramento da Merenda Escolar, com instituição de bons parâmetros nutricionais, diagnóstico dos problemas detectados nesta oferta e sua devida correçãoDetalhamento:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
417.360,00

96.832,00 101.674,00 106.758,00 112.096,00



Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

0019 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Uma cidade com ares de desenvolvimento e consciência cidadã.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0UNIDADE MANTIDA / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Construção / Reforma / Ampliação / Manutenção de Quadras Poliesportivas 02.09.02.27.452.0019.2185
Construção/ Reforma/ Ampliação Realizada / 
%

23
2185

24 26 27

235.000,00 246.750,00 259.087,00 272.041,00

Construção / Reforma / Ampliação / Manutenção de Quadras Poliesportivas 02.09.02.27.452.0019.2185
Construção/ Reforma/ Ampliação Realizada / 
%

23
2185

24 26 27
235.000,00 246.750,00 259.087,00 272.041,00

Construção / Reforma / Ampliação / Manutenção de Quadras Poliesportivas 02.09.02.27.452.0019.2185
Construção/ Reforma/ Ampliação Realizada / 
%

23
2185

24 26 27
235.000,00 246.750,00 259.087,00 272.041,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
3.038.634,00

705.000,00 740.250,00 777.261,00 816.123,00



Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

0020 POLÍTICA MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Contrução e desenvolvimento da Política de Igualdade Racial 

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0CIDADÃO ATENDIDO / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Implementação da Política Municipal de Igualdade Racial 02.10.05.14.422.0020.2030
Cidadão Atendido / 
%

0
2030

25 25 50

0,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00

Ações de Governo
106 Políticas sociais especiais

Estabelecer políticas sociais especiais, em parceria com os governos federal e estadual, para as mulheres, os idosos, os portadores de deficiência, a juventude, as crianças e adolescentes, tal como políticas de promoção de igualdade racial.Detalhamento:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
100.000,00

0,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00
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0021 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Promover a intersetorialidade dos programas federais e/ou estaduais de assistência social e desenvolvimento social e garantir suporte administrativo ao Conselho do Idoso.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0UNIDADE MANTIDA / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Manutenção do Conselho do Idoso 02.10.04.14.241.0021.2232
Unidade Mantida / 
%

7,3
2232

42,7 25 25

5.000,00 29.247,00 17.123,00 17.123,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
68.493,00

5.000,00 29.247,00 17.123,00 17.123,00
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0022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade
Assistida, e de Prestação de Serviços à Comunidade; Serviço Especializado em Abordagem Social; Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e Suas
Famílias e Serviço de Acolhimento Institucional.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0CIDADÃO ATENDIDO / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Manutenção da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEA 02.10.02.08.244.0022.2216
Serviços Gerais Mantidos / 
%

24,2
2216

24,44 25,18 26,18

676.000,00 682.760,00 703.243,00 731.372,00

Manutenção da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEA 02.10.02.08.244.0022.2216
Serviços Gerais Mantidos / 
%

24,2
2216

24,44 25,18 26,18
676.000,00 682.760,00 703.243,00 731.372,00

Manutenção da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEA 02.10.02.08.244.0022.2216
Serviços Gerais Mantidos / 
%

24,2
2216

24,44 25,18 26,18
676.000,00 682.760,00 703.243,00 731.372,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
8.380.125,00

2.028.000,00 2.048.280,00 2.109.729,00 2.194.116,00



Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

0023 GESTÃO DO TURISMO LOCAL

11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Visar a melhoria e organização de atividades de turismo da região.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0UNIDADE MANTIDA / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Manutenção da Gerência de Turismo e suas ações 02.12.03.04.695.0023.2189
Unidade Mantida / 
%

23
2189

24 26 27

426.000,00 447.300,00 469.665,00 493.148,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
1.836.113,00

426.000,00 447.300,00 469.665,00 493.148,00



Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

0024 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL

07 Secretaria Municipal de Educação

Manter o apoio efetivo aos estudantes do ensino profissional de Pedro Leopoldo.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0UNIDADE MANTIDA / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Manutenção do Ensino Profissional 02.07.01.12.363.0024.2158
Unidade Mantida / 
%

23
2158

24 26 27

6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.946,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
25.861,00

6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.946,00



Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

0025 POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Construção e desenvolvimento da Política Municipal dos Direitos da Mulher

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0CIDADÃO ATENDIDO / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Política Municipal dos Direitos da Mulher 02.10.05.14.422.0025.2031
Cidadão Atendido / 
%

0
2031

25 25 100

0,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
100.000,00

0,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00



Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

0026 PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

08 Fundo Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Saúde

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0AÇÕES REALIZADAS / % 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Ações e Serviços do Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário da Região do Calcário 02.13.01.06.122.0026.2191
Unidade Administrativa / 
%

140
2191

145 155 160

1.000,00 1.050,00 1.103,00 1.159,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
4.312,00

1.000,00 1.050,00 1.103,00 1.159,00



Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

04 Secretaria Municipal de Fazenda

Atender a um provável evento incerto no futuro.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

Programa:

Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice
2018 2019 2020 2021

0NAO SE APLICA / NSA 0 0 0 0

Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-Programática
Meta Física / Meta Financeira

2018 2019 2020 2021

Reserva de Contingência 02.04.03.99.999.9999.9999
Não se Aplica / 
NSA

0
9999

0 0 0

330.000,00 346.500,00 363.825,00 382.017,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 
1.422.342,00

330.000,00 346.500,00 363.825,00 382.017,00


