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0000 ENCARGOS ESPECIAIS                                                                                                      
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO

Objetivo 1
Pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da dívida contraída junto a agentes nacionais, renegociação e refinanciamento da dívida interna,
transferências obrigatórias de receitas a outras esferas de governo, e outras despesas em relação às quais não se possa associar um bem ou serviço a ser
gerado no processo produtivo corrente.

Orgão Responsável
* SEC MUNICIPAL DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS                                                       

0001 GESTÃO LEGISLATIVA                                                                                                      
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO

Objetivo 1
Incentivar a democracia, a justiça social e a igualdade de direitos por meio do cumprimento de suas atividades: legislativas, fiscalizadora, administrativa e
política. Em conjunto com o Poder Executivo, contribuir com o desenvolvimento municipal.

0002 GESTÃO GOVERNAMENTAL                                                                                                    
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO

Objetivo 1
Dotar o Gabinete do Prefeito de condições necessárias para manter os serviços do poder público municipal,  criando mecanismo de desenvolvimento do
município de Santa Carmem através de ações nas áreas de governo administrativa, assistencial, educacional, de saúde, de agricultura, de obras e serviços
publicos, esporte, lazer e demais funçoes de governo, oportunizando assim o crescimento populacional, educacional, financeiro e social do município. Manter
parcerias com o Governo Federal e Estadual para a realização de obras ou serviços de competência ou não do município desde que envolvam claramente o
atendimento de interesses locais.

Orgão Responsável
* GABINETE DO PREFEITO                                                                                

0003 GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE PLANEJAMENTO                                                          
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO

Objetivo 1
Gerenciar  e custear os trabalhos administrativos destinados a aumentar a eficiência administrativa e fiscal do município, assegurando o melhor
aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do
atendimento ao cidadão.

Orgão Responsável
* SEC MUNICIPAL DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS                                                       

Programa
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0004 GESTÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS                                                                                        

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO

Objetivo 1
Manter os serviços administrativos da secretaria municipal de educação necessarios ao planejamento, gerenciamento e execução da gestão educacional no
município, e dirimir sobre os assuntos diretamente ligados as áreas de educação do municipio.

Orgão Responsável
* SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                                

0005 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                           
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO

Objetivo 1
Garantir a política de assistencia social que estabelece os princípios e diretrizes para implementação do SUAS, que reorganiza os serviços, programas,
projetos e benefícios relativos a assistencia social, assegurando a proteção social basica e especial de média e alta complexidade, tendo a centralidade na
família e base no espaço social onde seus usuários vivem.

Orgão Responsável
* SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                

0006 GESTÃO DO SUS                                                                                                           
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO

Objetivo 1
Garantir suporte administrativo aos serviços oferecidos a população, planejando, organizando e executando ações para atender a demanda da população
carente necessitada de saúde curativa e preventiva, assegurando a integralidade no atendimento, enfatizando qualidade, humanização, resolutividade,
eficiência e eficácia.

Orgão Responsável
* SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                             

0007  GESTÃO DE POLITICAS AGRICOLAS, AMBIENTAIS E DE INDUSTRIA E COMERCIO                                                    
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO

Objetivo 1
Manter os trabalhos administrativos necessários para o desenvolvimento do setor no município, promover a produção a extensão rural, organizar e fomentar a
produção com agregação de valores na industrialização e comercialização, celebrar convênios com associações e sindicatos de produtores e criar
mecanismos para produtividade sustentável mantendo a preservação do meio ambiente.

Orgão Responsável
* SEC  MUN  AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO                                           

0008 GESTÃO DE POLITICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                                                                        
Programa
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Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO

Objetivo 1
Gerenciar  e custear os trabalhos administrativos necessários a manutenção de serviços de utilidade pública e a realização de obras executadas no
municipio.

Orgão Responsável
* SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                                                          

0009 GESTÃO DE POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER                                                                               
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO

Objetivo 1
Gerenciar  e custear os trabalhos administrativos necessários á promoção e ao atendimento da demanda por Lazer da população melhorando sua qualidade
de vida.

Orgão Responsável
* SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE                                               

0010 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO                                                                                    
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO
Taxa da Cobertura Potencial na Educação Infantil (0 a 5 anos)                                       Percentual Atendimentos                                                                             8560
Número de instituições de Educação Infantil (0 a 5 anos)                                            Quantidade                                                                                          11
Número de instituições de Ensino Fundamental                                                        Quantidade                                                                                          11
Taxa de evasão escolar ensino fundamental                                                           Quantidade                                                                                          47
Taxa de Aprovação Escolar                                                                           Percentual                                                                                          9580
Número de alunos atendidos na Pré-Escola                                                            Percentual                                                                                          9585
Numero de alunos atendidos na creche municipal                                                      Percentual                                                                                          7560
Número Alunos Portadores de Necessidades Especiais                                                  Quantidade                                                                                          1111
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Objetivo 1
Fortalecer a gestão democrática da educação promovendo a articulação com a sociedade civil, Conselhos Municipais de Educação e demais conselhos,
qualificar a prática pedagógica e a revisão das diretrizes curriculares municipais, disponibilizar e oferecer a qualificação dos profissionais da educação e
manter acompanhamento periódico dos índices escolhidos para o programa.

Orgão Responsável
* SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                                

Metas
Aumentar a taxa de aprovação escolar até 2021.

Metas
Diminuir a taxa de evasão escolar até 2021.

Metas
Aumentar a quantidade de alunos atendidos na pré-escola e nas creches.

Metas
Disponibilizar o acesso a cursos de qualificação para os profissionais da rede municipal de educação.

Iniciativas
Garantir de forma total e irrestrita a aplicação de mais de 25% da receita municipal em Educação
Construção do CEI - Centro de Educação Integrado, com espaço de convivência e desenvolvimento, para a realização de atividades específicas das
escolas.
Implantação da escola em tempo integral, ampliando, gradativamente a carga horária do aluno no ensino fundamental, garantindo o atendimento com
profissionais qualificados e atividades diversificadas como: esportivas, artísticas, de idiomas.
Monitorar e melhorar a qualidade na rede Municipal de Educação, garantindo um bom atendimento a todos os alunos; com investimentos na infra-estrutura
e capacitação de profissional.
Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão dos Planos de Cargos e Salários.
Garantir e implementar o Plano Municipal de Educação.
Buscar manter parcerias para fins educacionais, com o governo do estado, governo federal e outras entidades de sociedade civil organizada do município
e região.
Ampliar o acervo de livros para as escolas e creches municipais.
Garantir materiais didáticos para o melhor desempenho das aulas.
Garantir transporte escolar para os residenciais Itororó, Viver Bem e Esperança.
Garantia de qualidade na frota de veículos para transporte de alunos.
Garantir atendimento em período de férias aos alunos da  Creche Municipal.
Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação de vagas, com garantia da oferta a todas as crianças de quatro  a cinco anos e ampliação
na faixa de zero a três anos.
Mobilizar e efetivar uma política de educação de jovens e adultos em busca de uma taxa de alfabetização próxima a 100%.
Assegurar a continuidade do acesso à educação especializada aos educandos com necessidades educacionais especiais através de convênio com APAE
de Sinop-MT.
Fortalecer as ações do conselho escolar.
Investimento na quadra de esporte da escola municipal.
Garantir merenda escolar diversificada e balanceada para todos os alunos das escolas municipais, construindo um cardápio diferenciado que considere os
hábitos, costumes e necessidades alimentares dos alunos.
Garantir e incentivar a capacitação aos profissionais da educação, ampliar o programa de formação continuada para todos os profissionais da educação,
em parceria com instituições de ensino superior.
Realização do Desfile Cívico.
Incentivar e ampliar as Festas Juninas, Festa do Pastel das Escolas e Creche Municipal.
Promover eventos nas datas comemorativas escolares como Dias das Mães, dos Pais e das Crianças.
Implantar Projeto de Incentivo a Leitura.
Construção de um  auditório elevado para a realização de eventos escolares.

0011 ASSISTÊNCIA AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR                                                                                  
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO
Aluno Ensino Médio                                                                                  Quantidade                                                                                          280263
Numero de Alunos Ensino Superior                                                                    Quantidade                                                                                          10090
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Objetivo 1
Oportunizar a continuidade dos estudos dos alunos da educação básica possibilitando o prosseguimento de estudos, a preparação básica para o trabalho e a
cidadania do educando o aprimoramento como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e o pensamento
crítico, e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada
disciplina.

Orgão Responsável
* SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                                

Metas
Identificar e executar ações que complementem a oferta de ensino médio e superior no município.

Iniciativas
Manter e ampliar parcerias destinadas á capacitação profissional de jovens e adultos especialmente o ensino técnico.

Objetivo 2
Oportunizar acesso a rede de ensino superior do município mais próximo, com a finalidade de estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito
científico e do pensamento reflexivo; formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais, incentivar o
trabalho de pesquisa e investigação científica.

Orgão Responsável
* SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                                

Metas
Identificar e executar ações que complementem a oferta de ensino médio e superior no município.

Iniciativas
Contribuir no transporte de alunos universitários.

0012 INCENTIVO A POLÍTICAS CULTURAIS                                                                                         
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO
Numero de Atividades (eventos)                                                                      Quantidade                                                                                          86
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Objetivo 1
Promover e fomentar a cultura em nosso município, contribuindo na formação do indivíduo nas diferentes modalidades artístico-culturais. Preservação e
registro da história local, realização de eventos culturais, e manifestação do humano através da arte.

Orgão Responsável
* SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                                

Metas
Incentivar, ampliar e subsidiar atividades artísticas e culturais e a preservação da história local

Iniciativas
Criação do 1º Vem Cantar Para o Senhor, com todas as Igrejas.
Promover o Carnaval Popular.
Promover um Festival de Canção.
Estimular a participação dos grupos de dança do município na divulgação da nossa Cultura.
Incentivo as Festas tradicionais, Piquete Reboliço, Colono e Motorista, respeitando todas as manifestações religiosas.
Incentivo ao CTN e ao CTG, que reúnem respectivamente os migrantes das regiões nordeste e sul do país. Buscar recursos junto ao governo do estado e
apoio na realização das festas tradicionais.
Incentivo às Festividades da Melhor Idade.
Incentivo a Festividade do Pé de Soja Gigante.
Promoção do Natal na Praça.
Realização do Réveillon Popular.
Criação do Cinema Popular.
Incentivo a Expocarmem, com a busca de recursos junto ao Governo do Estado.
Garantir um ônibus exclusivo para o atendimento das Associações Culturais e Religiosas.
Criar a Fanfarra Municipal.
Ampliação do Acervo da Biblioteca Municipal.
Implantar Projeto de Incentivo a Leitura.
Criação de um Programa de Reciclagem para desenvolvimento de trabalhos visando decoração para cidade.
Realização do Desfile Cívico.
Incentivar e ampliar as Festas Juninas, Festa do Pastel das Escolas e Creche Municipal .
Promover eventos nas datas comemorativas escolares como Dias das Mães, dos Pais e das Crianças.
Fortalecer o Programa TeleCentro Comunitário, proporcionando inclusão digital.
Criação do Conselho de Cultura, para ouvir as necessidades dos músicos, outros artistas e entidades culturais.
Construção do Centro de Eventos.
Promoção do Dia da Padroeira oficializado pela Lei Municipal nº 737/2019

0013 POLÍTICAS ASSISTÊNCIAIS                                                                                                 
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO
Indivíduos inseridos em oficinas de qualificação profissional                                       Pessoas Qualificadas                                                                                9062
Pessoas em situação de extrema Pobreza                                                              Pessoas                                                                                             613673
Atendimentos às situações de direitos humanos violados identificados                                Pessoas Atendidas                                                                                   3750
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Objetivo 1
Fortalecer a política de difusão de valores democráticos ampliar a capacidade de auferir renda e acesso ao mundo do trabalho das famílias em situação de
extrema pobreza no município.

Orgão Responsável
* SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                

Metas
Aumentar o número de indivíduos em oficinas de qualificação até 2021.

Metas
Identificar Pessoas em situação de extrema pobreza e direitos humanos violados no município e encaminhá-los para atendimento em programas
específicos.

Iniciativas
Ampliação da Bolsa Cidadã Carmense.
Criar e Impulsionar a atividade de Cooperativa de Costureiras visando gerar emprego e renda.
Ampliação do número de famílias acompanhadas tanto na cidade quanto no setor rural com buscas ativas.
Ampliar acompanhamento das famílias cadastradas no CadÚnico dando apoio e auxilio profissional.
Firmar parceria com a Polícia Militar e Conselho Tutelar na resolução de denúncias de abuso ou exploração da Criança e Adolescente.

0014 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL                                                                                       
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO
Passagens                                                                                           Unidade                                                                                             99
Cestas Básicas                                                                                      Unidade                                                                                             13790
Documentos                                                                                          Unidade                                                                                             6018
Funeral                                                                                             Unidade                                                                                             117
Pessoas com Defíciencia                                                                             Unidade                                                                                             1313
Jovens e Adolescentes                                                                               Unidade                                                                                             9868
Número de famílias atendidas pela Proteção Social Básica                                            Unidade                                                                                             280250
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Objetivo 1
Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários atender
famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados por ocorrência de violência física ou
psicológica, abuso ou exploração sexual; abandono, rompimento fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas
às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal.

Orgão Responsável
* SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                

Metas
Aumentar o numero de atendimento a pessoas em situação de extrema pobreza e direitos humanos violados e prestar assistência integral a famílias e
indivíduos em situação de vulnerabilidade, risco social e pessoal no município com acompanhamento e fornecimento de passagens, cestas básicas, auxilio
funeral. Ampliando o numero de pessoas assistidas.

Iniciativas
Abranger aos Programas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, MENINA MENINOS DE CARMEM, visando um maior numero de
atividades.
Ampliação do número de famílias acompanhadas tanto na cidade quanto no setor rural com buscas ativas.
Trabalho Interdisciplinar junto ás demais secretarias com cruzamento de informações.
Manter parceria com a APAE de Sinop-MT, visando o atendimento dos nosso portadores de necessidades especiais.
Realizar cursos técnicos do SENAI, SENAC, PRONATEC, SECITEC e SEBRAE, visando atender a demanda local.
Fornecer oficinas aos usuários dos serviços do CRAS, visando superação das situações de vulnerabilidade social, no âmbito econômico, social e familiar a
fim de fortalecer os vínculos e garantir os direitos violados.
Manter parceria com Orfanato Menino Jesus.
Incentivo e Apoio ao Conselho da Criança e Adolescente - CMDCA.
Combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Organizar e Monitorar serviços de atendimento a crianças e adolescentes com direitos violados, ameaçados ou restritos.
Implantação do Programa Leite das Crianças distribuindo leite a cada família com renda média de até meio salário mínimo regional per capita.
Adesão ao programa Prefeito Amigo da Criança "tem como objetivo mobilizar e apoiar tecnicamente os gestores municipais para que priorizem a
qualificação de políticas públicas em favor de crianças e adolescentes durante seu mandato".
Incentivo a festividades do Dia da Criança e Natal das Crianças.
Ampliação do espaço infantil do CRAS - UNICEF.
Ações e serviços para o funcionamento de documentação civil básica.
Ampliação de Projeto para Gestantes - Confeccionando o seu futuro, com propósito de confecção de enxoval do bebê, assistência a mães de bebes recém
nascidos.
Incentivo e Acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos no Clube dos Idosos.
Realização de Casamento Comunitário.
Capacitação, suporte e incentivo aos Conselheiros Tutelares.
Garantir um ônibus exclusivo para o atendimento Melhor Idade.
Incentivo e Apoio ao Conselho da Criança e Adolescente - CMDCA.
Combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Buscar junto ao Governo Estadual incentivos para Construção de um Prédio para o Conselho Tutelar.

0015 POLÍTICAS HABITACIONAIS                                                                                                 
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO
Famílias beneficiadas com a construção/reforma de unidades residenciais                             Unidade                                                                                             253122
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Objetivo 1
Assegurar o acesso das famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade e/ou áreas de risco a programas habitacionais, com uma maior efetivação e
execução da Política de Habitação de Interesse Social no município. Desenvolver e incentivar condições para o investimento no setor habitacional, mediante
diagnóstico das necessidades de moradia e cadastramento das famílias. Tendo como fonte de recurso as Transferências voluntárias do Governo Federal e
programas de concessão de crédito com desconto variável de acordo com a sua capacidade de pagamento, sujeitos ao pagamento de prestações mensais.

Orgão Responsável
* SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                

Metas
Diminuir o déficit habitacional no município.

Iniciativas
Implementar política pública para a habitação visando garantir o direito à moradia, respeitando as prioridades e situações de emergência, com participação
popular e transparência.
Garantir a efetivação dos programas habitacionais proporcionando uma melhor qualidade de vida às famílias beneficiadas com unidades habitacionais.

0016 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                                                                     
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO
Produtores Atendidos                                                                                Unidade                                                                                             9060
Quantidade de comércios e Serviços                                                                  Unidade                                                                                             208193
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Objetivo 1
Desenvolver o setor agropecuarista e agroecológico do município, fomentando a produção animal e vegetal, a extensão rural, organizar e incentivar o setor
produtivo com agregação de valores na industrialização e comercialização, celebrar convênios com associações e sindicatos de produtores visando o
aumento da produção e a melhora na qualidade dos produtos, aquecendo este ramo da economia municipal através da criação de mecanismos para
produtividade sustentável mantendo a preservação do meio ambiente.

Orgão Responsável
* SEC  MUN  AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO                                           

Metas
Ampliar o atendimento aos produtores rurais.

Metas
Aumentar o número de empregos formais, de empresas prestadoras de Serviços e Autônomas, Indústrias e comércio no município.

Iniciativas
Intensificar a formalização e a capacitação dos empreendedores
Realizar mostras e feiras de negócio
Criar estudos de Desenvolvimento Econômico, Visando coletar, analisar e organizar informações e estatísticas sobre as atividades econômicas do
município.
Criar a Programa universitário empreendedor, visando estimular recém-formados a abrir o próprio negócio, além de encaminhamentos para programas de
trainees em empresas locais e regionais através de parcerias.
Buscar incentivos para atrair empresas no município para proporcionar empregos aos munícipes
Criação do Setor Industrial
Buscar subsídios e incentivos para instalação de micro e pequenas empresas.
Realizar a qualificação de profissionais de diversas atividades com parcerias junto ao (SENAI, SENAC, SESI).
Atrair novas Empresas a se instalarem em nosso Município para geração de empregos.
Incentivar a criação e comercialização da piscicultura no Município.
Garantir assessoria técnica aos produtores rurais visando aumento e produtividade ao agricultor.
Incentivo aos pequenos produtores rurais para comercialização da sua produção na Feira do Produtor.
Incentivar o cooperativismo como meio de geração de renda .
Incentivar canais de comercialização adequados aos pequenos produtores rurais.
Incentivo a eventos municipais, como a EXPOCARMEM, Festa do Pé de Soja Gigante da Comunidade Ivani.
Estabelecer parcerias com instituições de ensino visando apoiar a pesquisa e o fomento na diversificação de culturas.
Fortalecer o setor de agricultura e o setor madeireiro, criando planejamento estratégico em conjunto.
Investimentos no Viveiro Municipal.
Ampliar as ações de arborização urbana, por meio da criação do Projeto Vou pela Sombra.
Incentivar o programa de inseminação artificial transferência de embrião.
Buscar junto ao Governo Estadual parceria para documentação da área do Projeto Casulo através da Criação do Programa Documento na Mão.
Promover ações em parceria com o Governo Estadual para ampliar o número de eventos anuais em Santa Carmem, o chamado turismo de eventos
negócios.
Elaborar políticas voltadas para a gestão de resíduos sólidos fundamentadas no conceito de consumo consciente, integrando os princípios de proteção da
saúde individual e pública e da qualidade ambiental e adotando critérios de não geração, redução, reutilização e reciclagem.
Criar Depósito Municipal de Entulhos para reciclagem, bem como oferecer incentivos para a reciclagem de material, com a transformação do lixo em renda
para os trabalhadores através de cooperativas.
Criar o Projeto Coleta Legal (coleta seletiva).
Criar o programa Cidade das Águas, protegendo e conservando nascentes e monitorando os rios do Município.
Recuperar áreas rurais degradada, nascentes e matas ciliares, em parceria com a Secretaria de Obras.
Estabelecer critérios e implantar sistemas de controle da contaminação do lençol freático.
Elaborar plano de uso dos parques, lazer e convívio.

0017 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL                                                                                          
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO
opulação Geral                                                                                      Unidade                                                                                             42654085
Frequência Coleta de Lixo                                                                           Área Urbana Coletada                                                                                100100
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11Anexo - Programas por Objetivos

Data.:
Hora.:

Página.:

27/06/2019
09:25:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Objetivo 1
Desenvolver e gerir o planejamento e os serviços urbanos de forma integrada, descentralizada, compartilhada e participativa por meio de diálogo efetivo com
a população promovendo a gestão participativa no município.

Orgão Responsável
* SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                                                          

Metas
Execução de Pavimentação e/ou estradas recuperadas.

Metas
Impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do município através de infraestrutura adequada na zona urbana e rural influenciando diretamente no
processo produtivo e no fluxo de mercadorias e pessoas.

Iniciativas
Dar assessoramento aos projetos de construção de residências.
Construção de um parque de Laser na entrada da cidade junto ao Ribeirão Ponte Seca.
Construção do Pórtico na Entrada da Cidade.
Construção de calçadas nos Residências.
Construção de Calçadas padronizadas e ecológicas em todos os prédios públicos
Asfalto e Drenagem em ruas e avenidas do município, (parceria gov.Federal e Estadual).
Intermediar o asfaltamento da MT 140 que liga Santa Carmem a Vera e da 442 que liga a cidade de Santa Carmen a União do Sul (Ponte Tartaruga até as
7 Placas).
Permanente manutenção de estradas rurais. Melhorar o sistema de tráfego no meio rural garantindo segurança, facilidade e agilidade no escoamento da
produção rural para melhor atendimento das comunidades do interior.
Manutenção das Pontes Existentes no Município.
Instalação de Lixeiras nas Avenidas da Cidade.
Reforma dos Meios-Fios danificados e conscientização da população de cuidados com os mesmos.
Recolhimento de Lixo nas Comunidades Rurais.
Iluminação Ornamental nas Avenidas (Getúlio Vargas, Duque de Caxias).
Manutenção da Iluminação Pública com Posto de Atendimento oferecendo maior controle e eficiência, eliminar pontos escuros da cidade por meio da
extensão da rede de iluminação pública e colocação de luminárias mais eficientes.
Construção de uma capela mortuária no cemitério municipal e construção de muro, calçada ecológica e arborização ao redor do Cemitério Municipal.
Aquisição de Maquinários, para atender ao pátio de máquinas (Retro-escavadeira, pá-carregadeira, vam, caminhão basculante e caminhão pipa).
Manter o programa de renovação da frota municipal e dos equipamentos.

0018 DESPORTE E LAZER - VIDA E SAÚDE                                                                                         
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO
População em Geral                                                                                  Quantidade                                                                                          42654085
Número de Atletas participantes                                                                     Unidade                                                                                             450307

11www.duralexsistemas.com.br

http://www.duralexsistemas.com.br


12Anexo - Programas por Objetivos

Data.:
Hora.:

Página.:

27/06/2019
09:25:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Objetivo 1
Desenvolver o esporte e o lazer no município contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população.

Orgão Responsável
* SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE                                               

Metas
Promover atividades desportivas nas modalidades: voleibol, basquetebol, futsal, futebol sete, handebol, xadrez, ping pong e outras, inclusive com
instrutores, proporcionando espaço para crescimento de atletas locais possibilitando a participação em competições regionais, manter campeonatos locais
para incentivar a formação de equipes de cada modalidade e propiciar o lazer através do esporte para a população em geral.

Iniciativas
Construção de uma Praça para a prática de esporte e lazer, próxima do Ginásio Ênio Pipino.
Pista de Caminhada nas avenidas Alvorada e Riachuelo.
Destinar um terreno para esportes radicais como motocross, gincana de motos, bicicross e skate.
Cobertura de Quadra e construção de piso dos residenciais: Viver Bem, Itororó e Esperança.
Desenvolver atividades de lazer no Município, oportunizando esporte, lazer e entretenimento na Praça Emílio Malisnki.
Desenvolver atividades na Praça dos Residências: Itororó, Viver Bem, Morar Melhor, esperança e Projeto Casulo.
Promover o programa "Ginástica Para Todos", com aulas de alongamento, ginástica aeróbica, localizada, funcional e laboral.
Desenvolver atividades com a Melhor Idade, hidroginástica, alongamento.
Promover eventos esportivos, trazer competições em nível estudantil, nas modalidades: Futebol de campo, voleibol, futsal, handebol, basquete, xadrez,
tênis de mesa, etc.
Propiciar o acesso das pessoas com deficiência e aos idosos, ao esporte e ao lazer.
Prestigiar e Apoiar atletas locais para representar Santa Carmem em competições.
Incentivo ao motocross,velocross e rally.
Construção da Secretaria de Esportes junto ao complexo esportivo Ênio Pipino.
Criar Conselho Municipal da Juventude.
Garantir um ônibus exclusivo para o atendimento em competições Esportivas.

0019 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE                                                                                                  
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO DO UTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS E A POPULAÇÃO DA MESMA Quantidade                                                                                          0,90
MANTER A TAXA (NUMERO ABSOLUTO) DE MORTALIDADE INFANTIL EM NO MÁXIMO 1                              Unidade                                                                                             10
REDUZIR A MORTALIDADE PREMATURA DE (30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIOAIS DCNT(DOENÇAS DO APAQuantidade                                                                                          45
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13Anexo - Programas por Objetivos

Data.:
Hora.:

Página.:

27/06/2019
09:25:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Objetivo 1
-FORTALECER A EFETIVAÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA.
- FORTALECER A EFETIVAÇÃO DA ESTRATÊGIA DA SAÚDE BUCAL.
- PROMOVER O CUIDADO INTEGRAL AS PESSOAS NO CICLO DE VIDA, INVESTINDO EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE.

Orgão Responsável
* SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                             

Metas
Qualificar e melhorar a atenção à saúde básica, com atividades na promoção, prevenção e recuperação da população Carmense.

Iniciativas
Implantação de uma nova unidade ESF (Estratégica de Saúde da Família)
Implantar Sistema de RDB (Remuneração por Desempenho) dos servidores da saúde. Desta forma, além dos salários os servidores ganharão bônus pelos
seus desempenhos individuais e coletivos.
Ampliar equipes de atendimento do ESF (Estratégica de Saúde da Família).
Adesão ao Programa Mais Médicos.
Ações de Saúde Bucal, Saúde da Mulher, Homem e Criança.
Continuidade nos atendimentos através de convênios com clinicas médicas particulares para suprir a demanda de especialidades.
Garantir a continuidade e ampliação dos programas já existentes no Município.
Manter o atendimento ao Grupo de hipertensos e diabéticos, Grupo de gestantes e Grupo de Tabagismo.
Saúde na Escola para Crianças, Adolescentes, Jovens.
Manter o acompanhamento do Bolsa Família e desenvolver projeto de saúde da terceira idade.
Valorização do Profissional da Saúde para Servidores com Capacitação/Formação em Serviços de Saúde para Servidores.
Implantar sistema de comunicação via WhasttsApp e SMS (Mensagem de Celular) com pacientes, para agendamento de consultas, acesso a resultados
de exames e outros serviços.
Aquisição de novas ambulâncias para garantia de qualidade na frota de veículos para transporte de pacientes.

0020 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                                                                
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO
Reduzir a mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do apUnidade                                                                                             45
Manter a RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS E POPUUnidade                                                                                             0,460,45
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14Anexo - Programas por Objetivos

Data.:
Hora.:

Página.:

27/06/2019
09:25:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Objetivo 1
Ampliar e qualificar o acesso aos serviços da Atenção Ambulatorial Especializada, Urgência e Emergência e de apoio diagnóstico laboratorial e de imagem,
com ênfase na equidade e humanização.

Orgão Responsável
* SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                             

Metas
Manter os serviços da atenção ambulatorial especializada junto ao Consórcio intermunicipal Teles Pires.

Metas
Manter os serviços da Unidade Descentralizada de Reabilitação (UDR)

Metas
 Investir na estruturação dos serviços de exames laboratoriais

Metas
Ampliar a oferta de consultas especializadas e exames de diagnóstico por imagem.

Metas
Manter o funcionamento dos serviços de urgência e emergência 24 horas.

Iniciativas
Implantação e Construção do Laboratório de Análise Clinica.
Construção de uma nova Unidade CRIDAC (Unidade Descentralizada de Reabilitação), para o melhor atendimento de fisioterapia e psicologia.
Implantar o Laboratório de Prótese Dentária Gratuita.
Expandir os atendimentos de moradores da Zona Rural, criando horários exclusivos para as pessoas que não conseguem sair da zona rural durante o dia.
Ampliar mutirões no Centro de Saúde para consultas especializadas, com Cardiologias, pediatrias, dermatologistas, urologistas, ginecologista e outros
médicos.
Manter parcerias com Casa de Apoio Sinop e Cuiabá.
Continuidade nos atendimentos através de convênios com clinicas médicas particulares para suprir a demanda de especialidades.
Garantir a continuidade e ampliação dos programas já existentes no Município.
Ampliar a realização de exames de ultrassom no Centro de Saúde Lúcia Frantz.
Valorização do Profissional da Saúde para Servidores com Capacitação/Formação em Serviços de Saúde para Servidores.
Aquisição de novas ambulâncias para garantia de qualidade na frota de veículos para transporte de pacientes.
Implantar Sistema de RPD (Remuneração por Desempenho) dos servidores da saúde. Desta forma, além dos salários os servidores ganharão bônus pelos
seus desempenhos individuais e coletivos.

0021 VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                                                     
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO
MANTER A PROPORÇÃO DE VACINAS DO CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA COM COBERTURAS VACINAIS AQuantidade                                                                                          8877,8
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15Anexo - Programas por Objetivos

Data.:
Hora.:

Página.:

27/06/2019
09:25:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Objetivo 1
Manter os serviços da Vigilância Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador.

Orgão Responsável
* SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                             

Metas
Redução dos riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção, prevenção e Vigilância em Saúde.(Epidemiológica, Sanitária,
Ambiental e Saúde do Trabalhador).

Iniciativas
Implantar Sistema de RPD (Remuneração por Desempenho) dos servidores da saúde. Desta forma, além dos salários os servidores ganharão bônus pelos
seus desempenhos individuais e coletivos.
Agir na prevenção de epidemias através de informações coletadas da Vigilância Sanitária e Agentes Combate as Endemias(ACE), a partir de constatação
das necessidades levantadas e realizar ações preditivas, preventivas e curativas.
Garantir a continuidade e ampliação dos programas já existentes no Município.
Valorização do Profissional da Saúde para Servidores com Capacitação/Formação em Serviços de Saúde para Servidores.
Implantar a coleta de dados informatizada dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, por meio de computadores portáteis, sendo usados,
inclusive para agendamentos de consultas.
Manter e ampliar programas de prevenção e combate à Dengue.
Projeto DST/AIDS .
Assegurar Serviços das Vigilâncias em Saúde (Vigilâncias Sanitária, Ambiental, Epidemiológica, Saúde do Trabalhador e  Realização de Campanhas de
Vacinação.)

0022 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                                                                
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO
REDUZIR A MORTALIDADE PREMATURA DE (30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIOAIS DCNT(DOENÇAS DO APAQuantidade                                                                                          50

Objetivo 1
Qualificar a Assistência Farmacêutica e promover o uso racional dos medicamentos.

Orgão Responsável
* SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                             

Metas
Manter a relação ampliada da relação de medicamentos (rumume) do SUS.

Metas
Ampliar e estrutura da Farmácia Básica do Centro de Saúde Lucia Frantz.

Iniciativas
Garantir a Assistência Farmacêutica a população.

9999 RESERVA ORÇAMENTARIA                                                                                                    
Programa

Indicadores Unidade
de Medida

Índice
Atual

Índice
Desejado

no ano da LDO

Objetivo 1
Reserva de recursos orçamentários para atendimento de possíveis passivos contingentes.

Orgão Responsável
* SEC MUNICIPAL DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS                                                       

RODRIGO AUDREY FRANTZ
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16Anexo - Programas por Objetivos

Data.:
Hora.:

Página.:

27/06/2019
09:25:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Prefeito Municipal
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