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O CICLO ORÇAMENTÁRIO
(PPA, LDO E LOA)
• O PPA, a LDO e a LOA são leis de iniciativa do Poder Executivo, nos
termos do caput do artigo 165 da CF-88, e servem de elo entre o
planejamento e a ação governamental, ou seja, a atuação concreta do
poder público pressupõe a existência dos orçamentos, sem os quais não
pode haver utilização do dinheiro público para realizar despesas.
• Nos termos do artigo 84, XXIII, e artigo 166, §6° da CR-88, a iniciativa das
leis orçamentárias é vinculada e privativa do Chefe do Poder Executivo a
quem incumbe enviar ao Poder Legislativo os projetos de lei do plano
plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual.

CONCEITOS
• PPA - (Plano Plurianual) Plano geral elaborado pelo Executivo
que orientará as ações no decorrer dos próximos 4 anos;
• LDO - (Lei de Diretrizes Orçamentárias) Lei elaborada pelo
Executivo que delimita e estabelece as diretrizes de ações
para o ano seguinte; .
• LOA - (Lei Orçamentária Anual) Lei elaborada pelo Executivo
que define as ações a serem executadas no ano seguinte.

ELO DE LIGAÇÃO
PPA -------------------------------→ PLANEJA
POLITICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS DE GOVERNO

LDO ------------------------------→ ORIENTA
POLITICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS DE GOVERNO

LOA ------------------------------→ EXECUTA
POLITICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS DE GOVERNO

PRAZOS PARA ELABORAÇÃO

• LDO/2022
• PPA/ 2022-2025
• LOA/2022

- 15/04/2021
- 31/08/2021
- 01/10/2021

O PLANO PLURIANUAL
O PPA é um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal destinado a
organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os
objetivos do Município. Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas
públicas do governo para um período de 4 anos e os caminhos trilhados para
viabilizar as metas previstas.

Esse é o documento que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da
administração pública. Prevê, entre outras coisas, as obras públicas a serem
realizadas nos próximos anos. Ele tem vigência de quatro anos, portanto deve ser
elaborado criteriosamente, imaginando-se aonde se quer chegar nos próximos
quatro anos. Expressa a visão estratégica da gestão pública.
O PPA inclui uma série de programas temáticos, em que são colocadas as metas
(expressas em números) para os próximos anos em diversos temas. Nenhum
investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro (um ano) poderá
ser iniciado sem ser incluído antes no PPA, sob pena de crime de
responsabilidade. Um PPA sempre começa a vigorar a partir do segundo ano do
mandato presidencial, terminando no primeiro ano do mandato seguinte.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
A LDO é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as
prioridades do governo para o próximo ano. Ela orienta a elaboração da
Lei Orçamentária Anual, baseando-se no que foi estabelecido pelo Plano
Plurianual. Ou seja, é um elo entre esses dois documentos.
Pode-se dizer que a LDO serve como um ajuste anual das metas
colocadas pelo PPA.
Enquanto o PPA é um documento de estratégia, pode-se dizer que a LDO
delimita o que é e o que não é possível realizar no ano seguinte.
No caso do Governo Municipal, a LDO para o exercício seguinte deve ser
enviada até o dia 15 de abril do ano vigente. Ela precisa ser aprovada
até a ultima seção ordinária do 1º período legislativo.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
É o orçamento anual propriamente dito. Prevê os orçamentos fiscal, da
seguridade social e de investimentos das estatais. Todos os gastos do governo
para o próximo ano são previstos em detalhe na LOA. Encontraremos na LOA a
estimativa da receita e a fixação das despesas do governo.

A despesa orçamentária é, preliminarmente, classificada em conformidade com
as instituições autorizadas a realizá-las para o desempenho de suas atribuições
legais. Esta classificação é básica para estabelecer a responsabilidade
administrativa na formulação, execução e controle dos orçamentos; demonstra
os gastos correspondentes a cada organismo público no orçamento.
A Receita Orçamentária é dividida por sua natureza, entre correntes e de capital.
Se bem feita, a LOA estará em harmonia com os grandes objetivos e metas
estabelecidos pelo PPA.

Nos Municípios, o PLOA deve ser enviado ao Legislativo até o dia 01 de outubro
de cada ano, que será apreciada no prazo de 30 dias. A Lei Orçamentária Anual
deverá ser encaminhada ao TCE até o dia 30 de dezembro do ano em que for
sancionada.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - OBJETIVOS
Segundo a Constituição Federal a LDO:
– Compreenderá metas e prioridades da administração pública federal.
– Incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente.
– Orientará a elaboração da LOA.
– Disporá sobre as alterações na legislação tributária.
– Estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
A LRF aumentou o rol de funções da LDO:
- Equilíbrio entre receitas e despesas;
- Critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na
alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31;
- Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas
financiados com recursos dos orçamentos;
- Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e
privadas;

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
• conjunto

de instruções e regras para à concretização
de um plano de ação governamental, constituído de
metas prioritárias...
• instrumento de planejamento, onde entre outros
objetivos, destacam-se aqueles voltados para a
elaboração, execução e acompanhamento do
orçamento municipal para o exercício subsequente.

METAS PRIORITÁRIAS PARA 2022

METAS PRIORITARIAS DA EDUCAÇÃO
EDUCAR MAIS E CADA VEZ MELHOR É NOSSA PRIORIDADE
1. Melhorar os índices educacionais do Município, fortalecendo a formação continuada de professores e gestores através do acompanhamento
sistemático da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação;
2. Estimular a capacitação e aperfeiçoamento de professores por meio de parceria com Instituições de Ensino Superior;
3. Fortalecer e ampliar o processo de modernização da estrutura física das escolas e creches da rede pública municipal;
4. Fortalecer as políticas de valorização do desempenho de escolas, alunos e professores, por meio de premiação;
5. Fortalecer a garantia da qualidade da merenda escolar e sua distribuição, priorizando a compra de produtos oriundos da agricultura familiar;
6. Aperfeiçoar o funcionamento do transporte escolar e suas rotas;
7. Fortalecer os órgãos colegiados (exemplo: grêmios, líderes de sala, dentre outros) das instituições de ensino, valorizando e promovendo o
protagonismo estudantil;
8. Fortalecer e ampliar parcerias com a UNILAB, na promoção de projetos que visam a melhoria do ensino e aprendizagem dos alunos;
9. Inserção e valorização nas salas de aula do ensino de história e cultura local;
10. Implementar o trabalho de musicalização com os alunos da educação infantil;
11. Fortalecer o trabalho com a educação sócio-emocional, iniciando ainda na Educação infantil;
12. Fortalecer a política de instalação de brinquedotecas, abrangendo todas as unidades de Educação Infantil;
13. Expandir o Projeto Valores para o Fundamental I e II;
14. Retomar os jogos escolares anuais por meio do Programa JERED (Jogos Escolares de Redenção), promovendo campeonatos e competições
estudantis, em parceria com a Secretaria de Esportes;
15. Implantar, no município de Redenção, as Olimpíadas municipais de Matemática e a competição “Soletrando”, com premiação para os alunos
destaques nas competições;
16. Reativar os laboratórios de informática já existentes, promovendo a logística para o oferecimento de aulas de informática para os alunos do
Fundamental I e II;
17. Ampliar a formação inicial e continuada dos professores da rede pública municipal de ensino;
18. Promover formação de profissionais da educação em braile e libras para atender alunos com necessidades especiais no ensino regular e AEE com
mais ênfase;
19. Garantir o pagamento anual do piso salarial dos professores da rede pública municipal de ensino;
20. Ampliar o atendimento do AEE nas escolas da rede municipal de ensino;
21. Fortalecer o Programa “Saúde na Escola”, em apoio com a Secretaria de Saúde, com equipe formada por médicos, dentistas, psicólogos e
fonoaudiólogos;
22. Criar o Programa “Leitura com Saúde”, com apoio da Secretaria de Saúde, tendo o objetivo de diagnosticar alunos da rede pública municipal que
estejam acometidos com problemas oftalmológicos. Nesse programa, será disponibilizado consultas com oftalmologistas nas escolas e creches;
23. Garantir a conclusão do Ensino Fundamental em qualquer idade, através de programas de Alfabetização de Jovens e Adultos na rede municipal;
24. Criar um núcleo de formação integral para alunos do nono ano, tendo em vista a transição dos discentes para o Ensino Médio;
25. Formar grupos de apoio nas escolas do município, buscando trabalhar com as emoções de discentes e profissionais;
26. Criar o Programa “Redenção fala mais”, com a criação de um Centro Multidisciplinar de Línguas e o oferecimento de aulas de língua estrangeira,
através da tecnologia da informação e artes.
27. Oferecer atendimento às crianças e adolescentes nos períodos de férias escolares com atividades programadas em espaços públicos.

METAS PRIORITARIAS SAÚDE
REDENÇÃO SAUDÁVEL, HOJE E SEMPRE:UMA META A SEGUIR
1. Fortalecer a Atenção Primária à Saúde;
2. Implantar o Programa Saúde Toda Hora, com atendimento de saúde diário no Distrito de Antônio Diogo, das 7h às 19h;
3. Criar o atendimento “Central SOS Redenção”, disponibilizando atendimento especializado em situações de emergência;
4. Ampliar o número de academias ao ar livre;
5. Adquirir Ambulância Semi UTI para o Distrito do Antônio Diogo;
6. Ampliar o processo de reforma e modernização da estrutura física das Unidades Básicas de Saúde, fortalecendo a padronização dos equipamentos;
7. Fortalecer e ampliar os investimentos em saúde com o objetivo de zerar as filas de espera por cirurgias eletivas;
8. Fortalecimento e qualificação de Políticas Sociais de Apoio, Proteção e Assistência Integral à Saúde dos Idosos;
9. Informatizar e integrar o Prontuário Eletrônico dos pacientes atendidos na Estratégia Saúde da Família do município, constando a evolução clínica da
equipe multiprofissional (Médico, enfermeiro, dentista, profissionais do NASF, dentre outros), dados sociodemográficos, assistência farmacêutica e
interligação com a Central de Regulação municipal;
10. Ampliar a garantia da cobertura vacinal;
11. Fortalecer projetos e ações que reduzam a Mortalidade Infantil no município;
12. Implantar o Laboratório Municipal de Análises Clínicas, com o objetivo de dar rapidez e modernidade na realização dos exames laboratoriais;
13. Planejar e executar oficinas de educação continuada, com a finalidade de qualificar cada vez mais a assistência em saúde e humanização dos
atendimentos;
14. Criação da Policlínica de Redenção, com a ampliação das especialidades médicas disponibilizadas para a população; 15. Realizar a expansão do
Programa Viva Mulher, com a ampliação do atendimento com o médico ginecologista para a Atenção Integral a Saúde da Mulher, além da implantação
destes atendimentos aos finais de semana;
16. Implantação de Políticas de Assistência e Proteção aos Animais;
17. Realizar anualmente campanhas de vacinação e castração para os animais;
18. Criar a clínica veterinária “Clínica Pet”, com profissional veterinário destinado ao atendimento, tratamento e recuperação dos animais que
necessitam desse cuidado integral;
19. Firmar parcerias com ONG’s e Associações de proteção aos animais para promover o cuidado integral e necessário aos animais;
20. Ampliar o atendimento aos grupos de maior vulnerabilidade social e de saúde para promover a assistência em saúde de forma holística e integrada
entre as Secretarias Municipais;
21. Fortalecer a Assistência Integral as Pessoas com Necessidades Especiais;
22. Criar o Centro de Atendimento Integrado Redenção, voltado as crianças e adultos com necessidades especiais, onde será disponibilizado uma
assistência multiprofissional;
23. Aquisição de transporte exclusivo com acessibilidade para realizar o transporte de pessoas com necessidades especiais;
24. Viabilizar a instalação do Centro de Atendimento Psicossocial Infantil – CAPSi, em parceria com municípios vizinhos, para ampliar o atendimento com
qualidade as crianças e adolescentes do município;
25. Implantar o Núcleo de Estimulação Precoce para as crianças, de acordo com a realidade local, evitando, assim, o deslocamento a outro município;
26. Fortalecer as parcerias com Universidades (UNILAB, UNIFOR, UFC, dentre outras) para promover a pesquisa científica, assistência integrada com os
diversos cursos de graduação e pós-graduação transformando o município de Redenção em modelo para todo o Ceará.

METAS PRIORITARIAS ASSISTENCIA E INCLUSÃO
UMA CIDADE CADA VEZ MELHOR, UMA REDENÇÃO DE PROTEÇÃO E IGUALDADE
1. Criar o Primeiro Programa de Transferência de renda municipal de Redenção, voltado às famílias que se encontram em situação de extrema
vulnerabilidade socioeconômica;
2. Criar Projeto de Assistência a gestantes “Nascer saudável”, assegurando sete consultas a pré-natal e um Kit Enxoval;
3. Fortalecer, junto ao público das gestantes e dos idosos, oficinas de artesanato para a confecção de itens do lar, tais como: redes, artigos de decoração,
enxovais, Kits Bebê, dentre outros;
4. Estabelecer calendário de atividades funcionais para a terceira idade, desenvolvendo ações que envolvam lazer, atividades físicas e atividades culturais;
5. Criar a semana “Tudo tem seu tempo”, com o objetivo de realizar palestras e rodas de conversa que auxiliem quanto a prevenção da gravidez indesejada
na adolescência e a conscientização sobre as doenças sexualmente transmissíveis;
6. Ampliar o atendimento do Cadastro Único móvel, com equipe itinerante para atender os territórios com índice de violência, pobreza e vulnerabilidade
social;
7. Criar o Projeto “Assistência na Comunidade”, com ações itinerantes dos equipamentos de Assistência Social em prédios públicos desativados nas
localidades do município;
8. Reativar a instalação do Centro de Referência da Mulher, com o objetivo de garantir os direitos às vítimas da violência doméstica, fortalecendo a rede de
proteção à mulher;
9. Ampliar e desenvolver programas que contribuam para reestruturação das mulheres vítimas de violência;
10. Potencializar e ampliar programas e ações que desenvolvam atividades destinadas às mulheres nos equipamentos públicos municipais;
11. Criar o Centro Prefeitura Amiga da Pessoa Idosa, oferecendo atendimento integrado com equipe multidisciplinar (assistentes sociais, psicólogos,
pedagogos, advogados, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional e educadores físicos); 12. Desenvolver atividades culturais e de lazer periódicas para os
idosos, estimulando a produção cultural e artesanal para a pessoa idosa;
13. Fortalecer, junto ao idoso, a conscientização sobre a sua valorização, assim como a conscientização familiar quanto às suas necessidades e direitos;
14. Criar, por lei, Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, como órgão colegiado de caráter permanente, com função deliberativa,
consultiva e propositiva, tendo como objetivo estabelecer diretrizes e auxiliar no tocante as políticas públicas de promoção da Igualdade Racial;
15. Fortalecer pela Prefeitura a articulação das políticas étnicas, sobretudo firmando projetos relacionados ao Intercâmbio cultural-étnico com a Unilab;
16. Criar, por lei, Conselho Municipal de Promoção da Cidadania LGBT, como órgão colegiado de caráter permanente, com função deliberativa, consultiva e
propositiva. O conselho tem a finalidade de garantir a igualdade dos direitos e da representação da população LGBT, assim como participará da promoção,
elaboração, monitoramento e avaliação em âmbito Municipal das políticas públicas destinadas à efetiva promoção dos direitos LGBT;
17. Implantar a Coordenadoria Municipal de Referência LGBT, oferecendo atendimento psicossocial, orientação e encaminhamento jurídico em casos que
envolvam violência homofóbica, cursos de defesa pessoal, além da realização de um trabalho de inserção dessa comunidade ao mercado de trabalho e
humanização no acesso delas aos serviços públicos, com palestras e debates.
18. Elaborar Plano Municipal de Redução das Desigualdades de Crianças e Adolescentes, em parceria com a Unicef, com o monitoramento de 10
indicadores das áreas de educação, saúde e assistência social, com a participação cidadã de crianças e adolescentes.
19. Criar o Programa “Morar melhor”, com a substituição das casas de taipas por casas de alvenaria;
20. Criar o Projeto Integrar, com a criação da Coordenadoria de Apoio para Pessoas com Deficiência;
21. Ampliar iniciativas e projetos que desenvolvam o tratamento, a recuperação e a reabilitação dos deficientes auditivos, visuais, físicos, entre outros, no
município;
22. Fortalecer o atendimento integrado aos dependentes químicos, com apoio profissional junto aos seus familiares; 23. Potencializar ações e campanhas
educativas sobre os direitos das pessoas com deficiência;
24. Criar, por lei, o Programa de Fortalecimento e Cuidados à Primeira Infância, criando políticas e diretrizes que protejam e zelem as nossas crianças da
primeira infância;
25. Fortalecer o Programa Recriar, transformando-o em uma ação municipal interna ao Sistema Único de Assistência Social, sendo institucionalizada e
devidamente regulamentada por lei;
26. Fortalecer o Programa Famílias na Mesa;
27. Fortalecer o Programa Adolescer; 28. Ampliar o apoio e o fortalecimento a rede socioassistencial do município, como a Pastoral da Criança, associações,
cooperativas, dentre outros.

METAS PRIORITARIAS DA CULTURA E TURISMO
REDENÇÃO:CADA VEZ MELHOR, NOSSA HISTORIA CADA VEZ MAIOR
1. Desenvolver projetos para resgatar a nossa história e levar para fora da nossa cidade;
2. Realizar a revitalização do Museu;
3. Implantação do Complexo Cultural do Distrito de Antônio Diogo;
4. Criar projeto “Minha Localidade é Show” levando cultura para os bairros da cidade com eventos e artistas locais;
5. Lançamento de Editais de Política Cultural para cursos livres de arte e diversos bairros da cidade;
6. Implantar o calendário cultural de Redenção;
7. Realizar o Festival de Cultura de Redenção;
8. Implantação do projeto Cultura Viva em espaços públicos descentralizados nos Distritos. O projeto consiste na realização de diversas oficinas nas
áreas de teatro, música e dança;
9. Elaboração e implantação do Plano Estratégico do Turismo de Redenção, com a participação do Conselho Municipal de Turismo, desenvolvendo
políticas e estratégias para promoção do turismo em Redenção;
10. Criação da Casa do Turista de Redenção para incentivo e fomento dos pontos turísticos locais;
11. Criação da Rota do Turismo Redenção, para divulgar e atrair turistas aos pontos turísticos locais;
12. Criação na região Serrana do Parque Ecológico de Redenção;
13. Capacitação e qualificação para os profissionais locais que atuam no setor turístico;
14. Preservar e valorizar o Patrimônio Cultural e Natural;
15. Realizar o 1º Festival Folclórico Intermunicipal em Redenção;
16. Resgatar, no município, o pastoril de Redenção;
17. Promover o resgate do espetáculo Paixão de Cristo, na Sede e no Distrito de Antônio Diogo, a antiga Paixão de Cristo da Colônia;
18. Ampliar a realização do Bloquinho Carnavalesco Kids nas escolas da rede pública municipal de ensino, e nos demais Distritos;
19. Realizar o Festival de Quadrilhas Arrasta Pé de Redenção;
20. Resgatar, na cidade de Redenção, a tradicional Festa da Cana;
21. Promover, anualmente, shows nas praças, com o objetivo de valorizar os talentos da nossa terra, através da criação do Projeto “Talentos da Terra”;
22. Ampliar e fortalecer as políticas públicas objetivadas na produção audiovisual para as escolas e as comunidades como, por exemplo, Cine Pipoca e
Festivais com apresentações de Peças de Teatros desenvolvidas por nossas crianças e jovens;
23. Resgatar, no município, as feiras dos artesãos, valorizando a arte e o artesanato local;
24. Implantar no Calendário Municipal as festividades do Natal de Luz em Redenção, buscando fortalecer e ampliar estas festividades nos meses de
dezembro;
25. Criar o Programa “Ateliê Musical Redenção”, disponibilizando oficinas de instrumentos musicais para crianças e jovens;
26.Fortalecer o projeto “Miss Redenção”, implantando no Calendário Municipal de Redenção.

METAS PRIORITARIAS PARA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER
INVESTINDO NO PRESENTE,PARA UM FUTURO CADA VEZ MELHOR PARA REDENÇÃO
1. Fortalecer e ampliar a recuperação e a construção de quadras poliesportivas e de campos de futebol nas diversas localidades de Redenção, através da
criação do Programa “Esporte na sua comunidade”, com o objetivo de levar mais lazer e unir a nossa juventude;
2. Realizar a reforma e ampliação do Ginásio José Neves de Castro, na Sede de Redenção, com o objetivo de adequá-lo as medidas oficiais da Quadra de
Futsal, permitindo que Redenção sedie grandes jogos oficiais nesta modalidade;
3. Incentivar e fortalecer dentro das comunidades às práticas esportivas, fomentando cada vez mais a utilização dos espaços públicos de esporte e lazer.
4. Resgatar os Jogos Escolares de Redenção com os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino;
5. Implantar no município de Redenção o Projeto de construção de “Areninhas”, em parceria com o Governo do Estado; 6. Implantar a modalidade de
tênis de mesa nas escolas da rede pública municipal de Redenção, desenvolvendo e fomentando competições para esta modalidade;
7. Fortalecer e impulsionar os Projetos Esportivos “Nossas Ações, Suas Conquistas (PNASC)” e “Escola Aberta aos Finais de Semana (EAFS)”, projetos
importantes implantados na Gestão Municipal , que fomentam a prática esportiva dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino no contraturno
escolar;
8. Ampliar o projeto Escola Aberta aos Finais de Semana, desenvolvendo campeonatos das modalidades Voleibol e Handebol entre os participantes do
projeto;
9. Criar o Programa “Esporte Itinerante nas Comunidades”, com ações itinerantes em que a Secretaria de Esportes se desloquem as localidades, levando
as práticas esportivas para as nossas comunidades.
10. Implantar Pista de Skate na Sede da cidade de Redenção, desenvolvendo e fomentando o lazer também através dessa modalidade de esporte;
11. Fortalecer e ampliar a realização dos campeonatos esportivos em Redenção, fomentando ainda mais a prática dos tradicionais campeonatos que
ocorrem na cidade;
12. Apoiar e fortalecer as associações desportivas do município de Redenção;
13. Ampliar a participação do município de Redenção em campeonatos intermunicipais, fomentando e implantando ainda mais práticas esportivas e de
lazer, nas mais diversas modalidades, como atletismo, ciclismo e basquetebol;
14. Ampliar e fortalecer a formação e capacitação dos nossos monitores do esporte;
15. Fortalecer e priorizar o caráter pedagógico, psicológico e social na realização dos projetos esportivos no município.
16. Ampliar a conscientização e o envolvimento das famílias nas localidades quanto ao zelo e a organização dos espaços públicos esportivos.

METAS PRIORITÁRIAS EMPREGO E RENDA
POR UMA REDENÇÃO CADA VEZ MAIS DESENVOLVIDA ECONOMICAMENTE
1. Implementar parceria junto à Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará – ADECE para atração de indústrias para o município de Redenção;
2. Criar Núcleo de Apoio e Promoção ao Cooperativismo, fortalecendo e ampliando o apoio, capacitação, treinamento e orientações jurídicas a
cooperativas e associações no município de Redenção;
3. Fomentar os empresários que possuam Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para se tornarem fornecedores locais, auxiliando-os quanto ao
acesso às contratações da Prefeitura, com a participação em licitações públicas;
4. Apoiar a Agricultura Familiar no município de Redenção com o fortalecimento e a ampliação da participação dos agricultores locais na disponibilização
de alimentos para merenda na rede pública municipal de ensino;
5. Criar o Programa “Meu primeiro emprego”, com a disponibilização de vagas de Estágio na Prefeitura de Redenção para os jovens universitários do
município de Redenção, auxiliando-os em seu desenvolvimento profissional e na capacitação para inserção no mercado de trabalho;
6. Implantar o Programa Continuado de Treinamento e Apoio Gerencial aos Feirantes do novo Mercado Público, com oficinas de capacitação para
atendimento ao cliente, manejo correto de alimentos, gestão financeira, dentre outros temas pertinentes.
7. Criar, na casa do Cidadão, a Sala do Empreendedor, que oferecerá serviços de atendimento, orientação, capacitação, treinamento, orientações e apoio
para os microempreendedores, trabalhadores autônomos e trabalhadores informais. No balcão também poderá ser prestado serviço de consultoria para
produção de currículos e dicas para marketing e vendas.
8. Disciplinar a priorização da utilização da mão de obra local nas obras da Prefeitura, estabelecendo, por lei, a obrigatoriedade das empresas que forem
contratadas através de licitação para realização de obras no município de Redenção a contratarem um percentual mínimo de sua mão-de-obra entre os
moradores domiciliados em Redenção;
9. Criação de banco de dados junto a Sala do Empreendedor com os profissionais autônomos que ofertam serviços e produtos, a serem disponibilizados
as empresas contratadas que realizam as obras públicas da Prefeitura;
10. Criar o Programa Gerar Renda, ampliando a disponibilização de cursos e oficinas em diversas áreas para a qualificação profissional, com o objetivo de
fomentar as oportunidades de trabalho nas localidades e a inserção das pessoas no mercado de trabalho, além de fomentar a geração de renda para a
população;
11. Criar, por lei, o Programa de Incentivo Fiscal para os novos contribuintes, regulamentando a redução da carga tributária para novas atividades
econômicas e seus benefícios, voltado para as novas empresas que vierem a se instalar no município de Redenção.
12. Criar, por lei, a regulamentação de uma faixa de isenção de IPTU para as famílias que se encontram em extrema vulnerabilidade social e econômica;
13. Criação do Conselho Municipal do Comércio Local do município, como órgão colegiado de caráter permanente, com função deliberativa, consultiva e
propositiva, tendo como objetivo ampliar o diálogo da Prefeitura com os comerciantes locais sobre a geração de emprego e renda na cidade de
Redenção;
14. Criação do “Prêmio Contribuintes de Redenção”, premiando as melhores empresas contribuintes do município de Redenção através de duas frentes
de avaliação: As empresas que contribuem com os valores mais expressivos e os contribuintes mais inovadores e organizados na prestação de contas
junto à Secretaria de Finanças Municipal;
15. Criação do programa “Jovem Aprendiz Redenção”, estabelecendo parcerias com a rede pública municipal e estadual de ensino, com o objetivo de
fomentar a experiência profissional e viabilizar a entrada desses jovens no mercado de trabalho;
16. Ampliar o Programa “Acelera Redenção”, com a realização de sua Segunda Edição no município.

METAS PRIORITÁRIAS GESTÃO E GOVERNAÇA

REDENÇÃO:UMA CIDADE INTELIGENTE CADA VEZ MAIOR
1. Implementar o Serviço Municipal de Intermediação da Mão de Obra Local, com um aplicativo e intermediação online de mão-de-obra, onde os
trabalhadores poderão realizar o seu cadastro e os interessados nos serviços poderão encontrálos pelo aplicativo, também tendo a oportunidade de
fazerem a sua avaliação após a prestação de serviços, criando assim um ranking de qualidade dos prestadores de serviços;
2. Criar o “Integra Assistência”, fortalecendo a atualização de dados sociais, geoterritoriais e econômicos, de forma sistemática, regular, virtual e
intersetorial, entre todos os equipamentos que fazem a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, otimizando o planejamento e o acompanhamento
das políticas públicas sociais junto aos beneficiários;
3. Desenvolver o aplicativo “Contribuinte Digital”, ampliando a disponibilização dos serviços disponíveis ao contribuinte na modalidade virtual, com o
objetivo de simplificar o acesso a informações e solicitações, como, por exemplo, o IPTU Online, as Certidões Negativas virtuais, o ISS online, dentre
outros serviços;
4. Criar o Projeto “Redenção Conectada”, com pontos públicos de acesso gratuito à internet para população, como, por exemplo, em praças públicos, no
mercado público, dentre outros locais;
5. Manutenção rigorosa da transparência municipal e equilíbrio fiscal, premissas implantadas desde o primeiro momento da atual administração;
6. Fortalecer e ampliar a capacitação dos técnicos da Controladoria-Geral do Município de Redenção, com o objetivo de garantir a transparência dos
processos da Prefeitura Municipal de Redenção e dar continuidade ao cumprimento dos indicadores de Transparência;
7. Criar a Coordenadoria de Planejamento e Gestão, que deverá planejar, coordenar e monitorar os processos de planejamento e gestão no âmbito do
governo municipal, voltado ao alcance dos resultados previstos no plano estratégico; 8. Fortalecer a adoção de um Plano Estratégico a longo prazo na
Gestão da Prefeitura Municipal, com metas estratégicas de 4 anos, contendo objetivos previstos para todas as áreas da gestão, metas e prazos, a partir
de processos de planejamento participativo, monitoramento e avaliação da gestão;
9. Estabelecer, na gestão municipal, políticas e estratégias voltadas a Gestão por Resultados;
10. Criar a Coordenadoria de Tecnologia e Inovação, que irá controlar as atividades relacionadas à identificação e tratamento das necessidades
tecnológicas dos órgãos municipais, implantando tecnologias, sistemas de gestão e aplicativos;
11. Fortalecer e ampliar a realização do Projeto Prefeitura em Ação, ações itinerantes voltada ao atendimento das Secretarias Municipais dentro das
localidades;
12. Dar apoio a informatização e integração do Prontuário Eletrônico dos pacientes atendidos na Estratégia Saúde da Família do município, constando a
evolução clínica da equipe multiprofissional (Médico, enfermeiro, dentista, profissionais do NASF, dentre outros), dados sociodemográficos, assistência
farmacêutica e interligação com a Central de Regulação municipal;
13. Criar o Centro Administrativo Municipal, unificando as Secretarias e órgãos municipais em um grande e moderno complexo, melhorando o acesso do
cidadão redencionista aos serviços públicos.

METAS PRIORITARIAS PARA A AGRICULTURA
POR UMA REDENÇÃO QUE PRIORIZA, CADA VEZ MAIS, O AMOR PELA TERRA
1. Ampliar e estimular a formação e reestruturação de cooperativas e associações, para fortalecer a agricultura familiar do
município de Redenção, principalmente em relação a comercialização e verticalização dos produtos, oferecendo o suporte
técnico, gerencial e jurídico;
2. Fomentar a cooperação entre os mais diversos agentes de crédito, estreitando os vínculos com o Banco do Nordeste, com o
objetivo de dar continuidade ao programa PRODETER;
3. Aderir ao Programa governamental de financiamento da atividade produtiva do cajueiro - PROCAJU, programa que objetiva
fortalecer as cadeias produtivas da caju-cultura, incorporando inovações tecnológicas e potencializando a participação dos
agentes econômicos locais no processo de desenvolvimento;
4. Executar atividades de Assistência e Orientação Técnica ao pequeno e médio agricultor na implementação de projetos
próprios, firmando parcerias que apresentem práticas de Manejo Sustentável da Produção Agropecuária;
5. Realizar a “ExpoRedenção”, uma feira com o objetivo de expor e comercializar os produtos oriundos das propriedades rurais
familiares do município, com estrutura para apresentação de artistas locais, exposição de artesanatos e apresentação de novas
tecnologias para o produtor;
6. Criar o Programa “Semear”, ampliando a aquisição de máquinas e implementos agrícolas, em parceria com o Governo
Estadual e Governo Federal, com o objetivo de aumentar a cobertura de terras a serem aradas para os agricultores de
Redenção, expandido o plantio de culturas diversas.
7. Fortalecer o Projeto “Plantando e Aprendendo nas Escolas”, que desenvolve junto aos alunos da rede pública municipal de
ensino conhecimentos sobre Sustentabilidade e Valorização do meio ambiente;
8. Criar o Projeto “Farmácia Viva”, que irá realizar o plantio de plantas medicinais nos órgãos públicos municipais, para a
produção de xaropes naturais;
9. Prosseguir e fortalecer as parcerias com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATERCE; 10. Priorizar a
adesão continuada ao Programa Garantia Safra.

METAS PRIORITARIAS MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
POR UMA REDENÇÃO CADA VES MAIS SUSTENTÁVEL

1. Desenvolver, em parceria com o Governo Federal, o programa Juventude e Meio Ambiente, estimulando a formação e o fortalecimento
de jovens lideranças ambientais;
2. Estabelecer programa de conscientização para Coleta Seletiva municipal;
3. Instalação de lixeiras com coleta seletiva nas praças públicas municipais;
4. Criar “Ecopontos” nos principais locais de Redenção, com o objetivo de fomentar a coleta seletiva no município;
5. Viabilizar, em parceria com a ENEL, o Programa “Ecoenel”, projeto que troca resíduos recicláveis por descontos na conta de energia;
6. Criar Pontos de Coletas de Pneus e Lixos Eletrônicos, com o objetivo de reduzir no município o descarte indevido desses pr odutos;
7. Instalar Centrais Municipais de Resíduo e Entulhos nas principais regiões da Cidade, objetivando o descarte na maneira correta de
entulho e lixo;
8. Criar, por lei, Políticas e diretrizes sobre o descarte indevido de lixo e os entulhos, com o objetivo de reduzir o acúmulo de resíduos nas
vias, buscando diminuir a proliferação de vetores e mau cheiro;
9. Reformular e atualizar o Plano Diretor da Cidade de Redenção;
10. Implantar o programa “Redenção renovável”, com a instalação de energia solar nas escolas da rede pública municipal de ensino e a
utilização de painéis solares na iluminação pública municipal;
11. Criar, por lei, políticas municipais de Educação Ambiental nas escolas públicas municipais;
12. Criação do Selo “Escola Verde” para as escolas do município de Redenção que valorizarem e estimularem as práticas ambientalmente
corretas, desenvolvendo ações que conscientizem os alunos sobre a reciclagem, agricultura orgânica, reuso de água, aproveitamento dos
resíduos sólidos orgânicos para compostagem, mudanças climáticas, desmatamento, dentre outros importantes temas;
13. Criação do Plano Estratégico de Arborização do município de Redenção, onde serão determinadas as ações relacionadas a gestão,
implantação, plantio, manutenção e monitoramento das árvores, com o objetivo de contribuir e fortalecer a arborização já existente,
como também povoar áreas que não possuem arborização;
14. Instituir, no município, uma Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, com o objetivo de ampliar o monitoramento, a
fiscalização e o controle de eventuais incêndios e queimadas que possam ocorrer em Redenção, desenvolvendo também ações e
campanhas de educação ambiental no tocante as queimadas;
15. Implantar o Centro Regional de Processamento de Resíduos Sólidos Lixão de Redenção, com a devida construção de um muro para
delimitação visual do local.

METAS PRIORITARIAS MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
POR UMA REDENÇÃO CADA VES MAIS SUSTENTÁVEL
1. Desenvolver, em parceria com o Governo Federal, o programa Juventude e Meio Ambiente, estimulando a formação e o fortalecimento
de jovens lideranças ambientais;
2. Estabelecer programa de conscientização para Coleta Seletiva municipal;
3. Instalação de lixeiras com coleta seletiva nas praças públicas municipais;
4. Criar “Ecopontos” nos principais locais de Redenção, com o objetivo de fomentar a coleta seletiva no município;
5. Viabilizar, em parceria com a ENEL, o Programa “Ecoenel”, projeto que troca resíduos recicláveis por descontos na conta de energia;
6. Criar Pontos de Coletas de Pneus e Lixos Eletrônicos, com o objetivo de reduzir no município o descarte indevido desses pr odutos;
7. Instalar Centrais Municipais de Resíduo e Entulhos nas principais regiões da Cidade, objetivando o descarte na maneira correta de
entulho e lixo;
8. Criar, por lei, Políticas e diretrizes sobre o descarte indevido de lixo e os entulhos, com o objetivo de reduzir o acúmulo de resíduos nas
vias, buscando diminuir a proliferação de vetores e mau cheiro;
9. Reformular e atualizar o Plano Diretor da Cidade de Redenção;
10. Implantar o programa “Redenção renovável”, com a instalação de energia solar nas escolas da rede pública municipal de ensino e a
utilização de painéis solares na iluminação pública municipal;
11. Criar, por lei, políticas municipais de Educação Ambiental nas escolas públicas municipais;
12. Criação do Selo “Escola Verde” para as escolas do município de Redenção que valorizarem e estimularem as práticas ambientalmente
corretas, desenvolvendo ações que conscientizem os alunos sobre a reciclagem, agricultura orgânica, reuso de água, aproveitamento dos
resíduos sólidos orgânicos para compostagem, mudanças climáticas, desmatamento, dentre outros importantes temas;
13. Criação do Plano Estratégico de Arborização do município de Redenção, onde serão determinadas as ações relacionadas a gestão,
implantação, plantio, manutenção e monitoramento das árvores, com o objetivo de contribuir e fortalecer a arborização já existente,
como também povoar áreas que não possuem arborização;
14. Instituir, no município, uma Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, com o objetivo de ampliar o monitoramento, a
fiscalização e o controle de eventuais incêndios e queimadas que possam ocorrer em Redenção, desenvolvendo também ações e
campanhas de educação ambiental no tocante as queimadas;
15. Implantar o Centro Regional de Processamento de Resíduos Sólidos Lixão de Redenção, com a devida construção de um muro para
delimitação visual do local.

METAS PRIORITARIAS INFRAESTRUTURA
POR REDENÇÃO CADA VEZ MELHOR PARA SE VIVER
1. Ampliar a revitalização e reforma de praças com a criação do Projeto “Minha praça mais linda”, levando mais qualidade de vida e lazer
para a população;
2. Ampliar as obras de pavimentação em pedra tosca das ruas em toda a cidade de Redenção, com a criação do Programa “Pavimenta
Redenção”, garantindo a ampliação de, no mínimo, trinta mil metros quadrados no município;
3. Ampliação do Plano de Resiliência nas estradas, sobretudo na região serrana, considerando os impactos físicos, sociais e econômicos das
mudanças climáticas;
4. Criação do Projeto Redenção alegre, com a pintura de casas nas principais vias da cidade;
5. Substituição e ampliação do Parque de iluminação pública com lâmpadas de LED, para trazer mais iluminação, segurança e
tranquilidade às pessoas;
6. Difundir e ampliar a coleta de lixo no município de Redenção, divulgando periodicamente o calendário das rotas de coleta em meios de
comunicação;
7. Fortalecer a garantia da manutenção das estradas vicinais no município, com a roçagem e o conserto dos calçamentos; 8. Revitalizar a
Lagoa do Distrito de Antônio Diogo, fomentando e incentivando a instalação de restaurantes no entorno da lagoa para dar mais vida e
lazer a este espaço;
9. Criar o Programa “Guarda Cidadã”, onde através dele jovens de cada localidade serão selecionados para programa de bolsistas com o
objetivo de realizar atividades que cuidem e protejam as praças públicas, os monumentos e prédios públicos na cidade de Redenção;
10. Identificar e projetar as localidades que possuem a necessidade de implantação de sistemas de abastecimento de água em Redenção;
11. Fortalecer e ampliar a implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água e/ou com a perfuração de poços profundos no
município de Redenção;
12. Criar o Programa “Eu catador”, implantando a cooperativa de catadores no município de Redenção;
13. Realizar Planejamento e Obra para a reforma, revitalização e ampliação dos cemitérios no município de Redenção;
14. Viabilizar o Saneamento Básico no Município de Redenção, através de parcerias com o setor Público e Privado;
15. Implantar o Portal na entrada da cidade, com a sua requalificação;
16. Implantar a Sinalização Turística nas localidades serranas do município de Redenção;
17. Fortalecer e ampliar a gestão do trânsito de Redenção;
18. Fortalecer a atuação do Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN em Redenção;
19. Incentivo a instalação de Programa Permanente de educação para o trânsito aos cidadãos, sejam pedestres, condutores ou
passageiros;
20. Promover campanhas de Conscientização e Educação de Trânsito nas escolas municipais em Redenção;
21. Ampliar o investimento na capacitação dos agentes de Trânsito, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção , em de abril de
2022

“NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS”

David Santa Cruz Benevides
Prefeito Municipal

