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Mansidão

Atos Administrativos

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE MANSIDÃO-BA
COORDENAÇÃO TÉCNICA MUNICIPAL E EQUIPE
TECNICA DO CONSID
CADERNO DE OPORTUNIDADES
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TUDO QUE SOMOS

Tudo que somos,
pouco sabemos.
Um poço imenso,
cheio de sonhos.
Quando choramos,
não nos perdemos.
Viver é um sonho,
Não esqueçamos.
Viver é a sombra,
o assombro, o
apenas.
/ Tão frágeis somos!
Frágeis e imensos.
Antônio Brasileiro
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Leitura da Realidade Municipal:
“o município que temos”

Leitura Técnica
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Mansidão lembra uma
esplendida baiana, vestida a
festa.
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PROPOSTAS DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL:
LEITURA TÉCNICA DA REALIDADE – MAPAS OFICIAIS;
MACROZONEAMENTO TERRITORIAL DO TERRITÓRIO
MUNICPAL, DA SEDE E DOS DISTRITOS;
ZONEAMENTO URBANO – ZONAS DA SEDE E
DISTRITOS;

PERIMETROS URBANOS DA SEDE E DOS DISTRITOS.
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LEITURA TÉCNICA DA REALIDADE – MAPAS OFICIAIS
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Mapa Referencial
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Mapa de localização
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Mapa Rodoviário
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Mapa Hídrico
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Mapa Geológico
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Mapa Pedológico
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Mapa Vegetação
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Mapa de
Altimetria e
Declividade
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MACROZONEAMENTO DO MUNICÍPIO:
MACROZONA DO TERRITÓRIO MUNICIPAL;
MACROZONA DA SEDE MUNICIPAL DE
MANSIDÃO;
MACROZONA DO DISTRITO DE ANGICAL;
MACROZONA DO DISTRITO DE AROEIRAS;
MACROZONA DO DISTRITO DE TAMBORIL –
CRIAÇÃO DO NOVO DISTRITO;
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MACROZONA DO TERRITÓRIO MUNICIPAL :
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MACROZONA DA SEDE MUNICIPAL DE MANSIDÃO
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MACROZONA DO DISTRITO DE ANGICAL
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MACROZONA DO DISTRITO DE AROEIRAS
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MACROZONA DO DISTRITO DE TAMBORIL – CRIAÇÃO DO NOVO DISTRITO
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ZONEAMENTO URBANO DOS
ASSENTAMENTOS HUMANOS DE
MANSIDÃO:
DA SEDE MUNICIPAL;
ZONEAMENTO DO DISTRITO DE
ANGICAL;
ZONEAMENTO DO DISTRITO DE
AROEIRAS;
ZONEAMENTO DO DISTRITO DE
TAMBORIL – NOVO DISTRITO;
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DELIMITAÇÃO DOS PERIMETROS
URBANOS
PERÍMETRO URBANO DA SEDE MUNICIPAL;

PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE ANGICAL;
PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE AROEIRA;
PERÍMETRO URBANO DE TAMBORIL – NOVO
DISTRITO;
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DELIMITAÇÃO DO PERIMETRO URBANO DA SEDE
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DELIMITAÇÃO DO PERIMETRO URBANO AROEIRAS
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DELIMITAÇÃO DO PERIMETRO URBANO DE ANGICAL
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DELIMITAÇÃO DO PERIMETRO URBANO DE TAMBORIL
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AS PROPOSTAS DE NOVO ORDENAMENTO
TERRITORIAL E DE MACROZONEAMENTOZONEAMENTO URBANO E PERÍMETROS
URBANOS TERÃO VALIDADE DE 10(DEZ)
ANOS PODENDO SER REVISADAS DENTRO
DO PRAZO DE 05(CINCO) ANOS
DEPENDENDO
DO
CRESCIMENTO
POPULACIONAL E/OU DE GRANDE
EMPREENDIMENTO NA ÁREA DO
MUNICÍPIO QUE EXIGA NOVA REVISÃO
DESTE
INSTRUMENTO
LEGAL.
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Função social da cidade é o exercício do direito à cidade por todos os cidadãos.


•Qualidade de vida e meio ambiente equilibrado;



•Acesso aos bens socioambientais e culturais;



•Controle sobre o uso e a ocupação do solo na cidade;



•Proteção social



•Desenvolvimento urbano e rural;



•Desenvolvimento econômico sustentável municipal e regional.

Garantir a melhoria da qualidade de vida e um meio ambiente urbano saudável para os
cidadãos é uma tarefa multidisciplinar que envolve todos os campos do conhecimento
da administração pública. Assim, o planejamento integrado e participativo deve ser o
propulsor do crescimento equilibrado, por meio da coordenação e complementaridade
de planos, programas e projetos de políticas setoriais, em especial, de habitação,
mobilidade e saneamento, com incentivo ao uso de técnicas alternativas de energia e
captação de águas, assim como priorização dos transportes coletivos não
motorizados
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Função social da propriedade A intensidade de uso da terra deve ser
adequada à disponibilidade de infraestrutura.



•evitar o encarecimento da terra



•evitar a exclusão da população mais carente para áreas mais vulneráveis



POLÍTICA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

•

Levantar a existência do déficit habitacional e a necessidade de
regularização fundiária.

•

Implantar um Programa de Melhoria Habitacional focando especialmente
a população mais carente.
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POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
•

Atualização da legislação do sistema tributário municipal permite à prefeitura melhorar sua receita e
corrigir disfunções na cobrança dos impostos.

•

Integrar a informação de todas as principais áreas da gestão pública: Tributação / Urbanismo /
Vigilância / Áreas afins, para a emissão do alvará de licença de funcionamento.

LEGISLAÇÃO URBANA.
•

Implementar o uso dos instrumentos da política urbana, que constam do Estatuto da Cidade:
parcelamento, edificação ou utilização compulsórios / direito de preempção / IPTU progressivo no
tempo / outorga onerosa do direito de construir / transferência do direito de construir / operações
urbanas consorciadas / estudo de impacto de vizinhança / monitoramento e controle do plano diretor.

•

Criar de ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) no Zoneamento Municipal, para recuperação
urbanística e melhoria das condições de vida da população residente, assim como para implantação
de programas de habitação popular em áreas infra-estruturadas com zoneamento adequado a uma
alta densidade construtiva horizontal e em locais que o valor da terra viabilize lotes populares.

•

Estabelecer e regulamentar legislação criando o ITU - Imposto Territorial Urbano, nas áreas ainda
não parceladas (loteadas) que se encontram no interior do perímetro urbano, em substituição ao ITR
- Imposto Territorial Rural.
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POLITICA DE INFRASTRUTURA


ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

•

Ampliar a instalação da rede elétrica.

•

Adquirir e manter equipamentos.

•

Manter o sistema de iluminação pública.



EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO.

•

Criar e implantar escola de educação de trânsito.

•

Criar e instalar uma área obrigatória de educação de trânsito.

•

Intensificar a educação de trânsito, ampliando para todas as escolas municipais, em parceria
com órgãos de trânsito. Programa DETRAN nas escolas.




CONSTRUÇÃO DE NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO.

•

Viabilizar recursos, elaborar projetos e implantar a construção de um novo terminal rodoviário de
passageiros. Proposta do lado da Garagem Municipal
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PREVENÇÃO DE ACIDENTES.

•

Criar e instalar a CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
em todos os setores dos serviços municipais.



FUNCIONALISMO PÚBLICO.

•

Criar o SEMST - Serviço Especializado em Medicina e Segurança do
Trabalho

•

Elaborar um Plano de Capacitação e Desenvolvimento ao
funcionalismo público.




GARAGEM MUNICIPAL

•

Ampliar a estrutura física, equipamentos e ferramentas, modernizar a
frota e aperfeiçoamento de controle de despesas.
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DA POLÍTICA DE AGRICULTURA
•

Ampliar a oferta de emprego e desenvolvimento da agricultura.

•

Desenvolver agricultura familiar e oferta de trabalho e renda.

•

Ampliar oferta de emprego.

PROJETO FEIRA MUNICIPAL.
•

Estruturar novo local para a instalação da feira livre, com instalações adequadas par atender as
necessidades higiênico-sanitárias.

CADEIA PRODUTIVA DA AVICULTURA.
•

Constituir parceria com a Embrapa e a Emater no desenvolvimento de tecnologias para o aumento de
produtividade da cadeia produtiva da avicultura.

CADEIA PRODUTIVA DO LEITE.
•

Constituir parceria com a Embrapa e a Emater no desenvolvimento de tecnologias para o aumento de
produtividade da cadeia produtiva de leite,

COOPERATIVISMO RURAL.
•

Estabelecer um programa de incentivo ao cooperativismo para pequenos empreendedores rurais.
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DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
Propostas da Secretaria de Meio Ambiente
•

garantir a preservação, conservação e restauração das Unidades de Conservação e demais espaços territoriais
especialmente protegidos e assegurar sua fruição por moradores e visitantes de forma ordenada, possibilitando o
uso público integrado às demandas de manutenção do equilíbrio ecológico e das funções ambientais dessas áreas;

•

garantir a proteção, gestão e ordenamento do patrimônio histórico e natural, adequando o desenvolvimento urbano
à preservação e à conservação de marcos referenciais naturais e construídos da paisagem urbana, por meio de
legislação específica.

•

revitalizar, gerir e monitorar, de forma contínua, o centro histórico do município, com preocupação paisagística,
ambiental, social, econômica e cultural, de forma a preservar sua identidade e sua tradição.

•

Dotação de infraestrutura em Saneamento, identificação da questão ambiental e qualidade dos serviços em
Saneamento e saúde

•

Levantar o alcance e os déficits da infraestrutura sanitária existente (abastecimento de água, esgotamento
sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais);

•

Conhecer a realidade ambiental;

•

Conhecer a qualidade dos serviços prestados e das estruturas e tecnologias utilizadas.

•

Proteger os mananciais de abastecimento

•

Incentivar o ecoturismo
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ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

•

Programa de Educação Ambiental e Cidadania e criação da Escola Ambiental.

•

Elaborar projetos de educação ambiental de combate à poluição da água, do
solo, do ar e sonora.

•

Criar e estruturar a Escola Ambiental.

•

Implantar campanhas de educação ambiental permanentes: resíduos sólidos,
água, solos, flora e outros assuntos relacionados com o meio ambiente.

•

Implantar projetos de recuperação, proteção e conservação do meio ambiente.
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DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Com a criação de 3 novos distritos, de um subdistrito e alguns cinturão verde de expansão rural produtiva,
precisamos estar bem atento para a ampliação da demanda do CRAS fixo e Volante, para atender melhor
a nossa população nos seguintes atendimentos:


Diagnóstico Familiar.



Processo de Atendimento



Processo de Atendimento Particularizado



Processo de Acolhida Particularizada



Processo de Atendimento Coletivo



Processo de Acolhida em grupo



Oficinas com Famílias



Ações Comunitárias



O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV



Proteção Social Básica para pessoas com deficiências e idosas.



Público-alvo

• Crianças de até 06 anos e suas famílias;
• Crianças e adolescentes de 06 a 17 anos;

• Pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos.
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Proposta da Secretaria Municipal de Assistência Social:

•

Construção da sede própria na sede do município do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS.

•

Adquirir infraestrutura para o desenvolvimento dos atendimentos do CRAS nos distritos e subdistritos.



PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

•

Valorizar e complementar o Programa Bolsa Família com outros serviços e benefícios sócio
assistenciais.

•

Melhorar o acesso ao Benefício de Prestação Continuada - BPC, destinado às pessoas idosas a partir
de 65 anos e para pessoas com deficiência com qualquer idade. Benefício de assistência social, pago
pelo Governo Federal. Aperfeiçoar o BPC na escola que atende crianças e adolescentes entre zero e 18
anos.



Criar o CENTRO DE JUVENTUDE. –

•

Desenvolver as atividades do Centro da Juventude.

•

Na educação: informática, biblioteca, edu-comunicação, orientação profissional e cursinho prévestibular.

•

No esporte: basquete, futsal, voleibol, handebol, natação, jogos de tabuleiro e recreação.

•

Na cultura: dança de hip-hop, ballet, dança de salão, artes cênicas e musicalização.
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CONSELHO TUTELAR.

•

Providenciar melhorias para o Conselho Tutelar garantindo total apoio aos conselheiros em
seus procedimentos e suporte técnico.

•

Construir uma sede própria com todo o mobiliário e equipamentos necessários.



CONVIVÊNCIA DE IDOSOS.

•

Modernizar e reestruturar os grupos de convivência de idosos proporcionando uma vida
mais ativa e saudável por meio de atividades variadas como ginástica funcional, aulas de
dança, pilates, oficina de memória e oficina literária, música e artesanato, e as atividades de
lazer.



CENTRO DIA - IDOSOS.

•

Construir o Centro de Atendimento à Terceira Idade,



CASA DOS CONSELHOS.

•

Implantar a Casa dos Conselhos, estrutura física de controle social, democrática e
transparente com a finalidade de articular, fortalecer e apoiar o funcionamento dos
conselhos vinculados a administração municipal.
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DA POLÍTICA DE SAÚDE


A política de saúde visa garantir a toda população plena condição de saúde, observados os
seguintes princípios:
I. Acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, proteção e
recuperação;
II.

Ênfase em programas de ação preventiva;

III.

Humanização do atendimento;

IV.

Gestão participativa do sistema municipal de saúde.



Estão incluídas dentre as ações e serviços de promoção e proteção à saúde a serem oferecidas à
população pelo Município as seguintes:
I. Assistência ambulatorial geral e especializada;
II.

Assistência hospitalar geral e especializada;

III.

Vigilância Sanitária e ambiental;

IV.

Vigilância Epidemiológica;

V.

Controle de Endemias;

VI.

Saneamento Básico;

VII.

Saúde da família, com os programas de PSF e Saúde Bucal;

VIII. Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
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Propostas da Política Municipal de Saúde:

I.

Fomentar e ampliar os serviços do Programa Saúde da Família, Saúde Bucal e outros que vierem a ser
implementados, de formas ao atendimento abrangente em todo o território municipal;

II.

Equalização e ordenamento dos equipamentos de saúde de forma hierarquizada e articulada, de modo a
conferir integralidade das ações e resolutividade dos serviços;

III.

Articulação das ações e cooperação técnica com os setores de saneamento, educação e controle de
poluição ambiental da União, Estado e Município;

IV.

Expansão da rede assistencial considerando a complexidade dos serviços, via de acesso, meios de
comunicação e transporte, indicadores populacionais e sócio sanitários, de acordo com a política de
organização do espaço urbano municipal;

V.

Construir Postos de Saúde devidamente equipados para funcionarem a contento nos novos distritos e
sub distritos recém criado que não sejam já contemplados com Postos de saúde ou PSF.

VI.

Observância dos padrões mínimos fixados pelo Ministério da Saúde, para construção e instalação dos
serviços de saúde;

VII. Incentivar

a participação popular na organização, controle e avaliação das políticas públicas de saúde,
inclusive do Sistema Único de Saúde no Município, através do Conselho Municipal de Saúde.

VIII. Fica instituído a Semana Municipal de Aleitamento Materno, realizada anualmente na primeira semana do

mês de novembro;
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DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO


A política de educação tem como princípios garantir a oferta adequada do
Ensino Básico, Ensino Infantil, Fundamental, Ensino Superior, Técnico e
Profissionalizante, observando-se os princípios e diretrizes constantes da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vigente.



São diretrizes da Política Educacional:

▪

A manutenção e expansão da rede pública de ensino, de forma a assegurar a oferta da educação infantil
e do ensino fundamental obrigatório e gratuito;

▪

Fomentar política promovendo a participação em iniciativas e programas direcionados à erradicação do
analfabetismo;

▪

Implantar e implementar programa de aceleração da aprendizagem;

▪

Fomentar a qualificação e o aperfeiçoamento do corpo docente, técnico e administrativo do sistema
educacional, através de programas de capacitação de recursos humanos;

▪

Criar e implantar bibliotecas e salas de leitura na rede pública de ensino;

▪

Desenvolver campanhas educativas relacionadas à conservação e preservação dos prédios da rede de
ensino público;
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▪

Criar mecanismo de participação dos pais ou responsáveis na gestão e na elaboração das propostas
pedagógicas da rede de ensino municipal;

▪

Firmar parceria com o Governo Estadual e Federal para o atendimento adequado à demanda local do
Ensino Médio Técnico e Profissionalizante;

▪

Dotar o estabelecimento de Ensino de condições adequadas à educação infantil e à educação especial,
com relação aos aspectos físicos, psicológicos, culturais, sociais e financeiros;

▪

Construir novas unidades escolares, ampliar e reformar as existentes, bem como sua manutenção;

▪

Criar o Programa de Integração Escola e Comunidade;

▪

Realização de fóruns e seminários locais, intermunicipais e a participação em fóruns estaduais e
nacionais sobre a temática educacional;

▪

Promover gestão garantindo escola democrática, pela forma de escolha de seus dirigentes e pela efetiva
participação da comunidade;

▪

Criar o Sistema Municipal de Informações da Educação;

▪

Elaboração do Plano Municipal de Educação Participativa;
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▪

Torna-se obrigatório o cumprimento da Lei que instituiu meia entrada para os estudantes em locais
públicos de cultura, esporte e lazer com respectiva expedição de carteira de estudante;

▪

Criar Programa visando acesso ao idoso à Educação, adequando currículos, metodologias e material
didático educacional a ele destinado;

▪

Fica instituída na grade curricular de ensino disciplina Educação no Transito em consonância com
legislação especifica;



Propostas da Política Municipal de Educação:

❖

Garantia de educação básica em condições de igualdade, de gratuidade, de obrigatoriedade, de
oportunidade de acesso e aproveitamento escolar;

❖

Implantar a carreira de interprete para deficientes auditivos concernente ao ensino especializado para
os portadores de necessidades especiais, sejam físicas sensoriais e/ou mentais, preferencialmente na
rede regular de ensino com espaços físicos, materiais adequados e recursos humanos especializados;

❖

Garantia de educação básica a todos os que não tiveram oportunidade de aprendizagem;

❖

Garantia de construção, adequação e ampliação de prédios escolares compatíveis com o planejamento,
visando o atendimento de todos os alunos que necessitarem de educação;
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❖

Fomentar o atendimento aos padrões adequados de qualidade do ensino, através da fixação de
conteúdos mínimos para a educação básica, assegurando a formação essencial comum associada
ao respeito aos valores culturais e artísticos nacionais, regionais e locais, à educação ambiental, à
prevenção ao uso de drogas, à educação para o transito, à educação sanitária, ao ensino do
cooperativismo e a historia do município, desenvolvendo a capacitação do cidadão na
compreensão de sua realidade de vida;

❖

Criar mecanismo de gestão democrática do sistema de ensino no município, através da
participação de representantes dos educadores e da sociedade civil, em todos os níveis, nos
conselhos de caráter deliberativo e fiscalizador;

❖

Fomentar parceria de interação continua entre as ações de estudos, de pesquisa e de informações
gerais com a prática pedagógica;

❖

Implementar e valorizar a pesquisa cientifica e tecnológica e de iniciativas educacionais, que
promovam a criação do saber;

❖

Propor e viabilizar a integração no ambiente escolar da prática do esporte nos programas de
educação física, com respeito às peculiaridades regionais e culturais;
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Propostas do Município para criação do Plano
Diretor Participativo.
Expansão da comunidade dos Sem Terra devido a possibilidade da conclusão da
BR 020 e da exploração mineral.
➢

Inserir dentro do plano diretor como uma proposta escrita dentro da Lei no Capítulo de
Regularização Fundiária. Por que se tratar de uma proposta que depende da
autorização do Incra para qualquer modificação na área do assentamento.

Definir marco territorial da Divisão Tamboril/Buritizinho no mataburro da fazenda
Agroeste em linha reta rumo à Serra.


A proposta já foi acatada. A área de Buritizinho foi desmembrada de Tamboril como
uma proposta de subdistrito. É necessário alinhar com a prefeitura se os atuais marcos
territoriais comtemplam o marco do mata-burro da fazenda Agroeste até a Serra. Haja
vista termos que priorizar o critério legal para divisão da macrozona do subdistrito, que
deverá seguir o alinhamento do rio Preto, que é prioridade na divisão entre Distritos, os
limites naturais( rios, riachos, lagoas, Serras e suas linhas médias) e os limites
construídos ( Rodovias, estradas, linhas de transmissão).
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Delimitar o perímetro rural de Angical.


Proposta que é validada após a definição da extensão do perímetro da sede de Angical.

Criação do Subdistrito de Buritizinho.


Proposta acatada dentro da cartografia e já será materializada no Mapa de Macrozonas e no
mapa individual da Macrozona Sul – Sub-distrito de Buritizinho.

Área do terminal rodoviário próximo a garagem prefeitura. em lote da Igreja (Meirado).


Indicação da proposta será inserida na parte escrita da lei do Plano Diretor Participativo. Haja
vista que não há definição do tamanho da área destinada para o empreendimento. No entanto
caso a prefeitura queira contratar a medição da área e apresentar memorial descritivo, a
proposta poderá ser inserida no zoneamento urbano definitivo. Há também necessidade de
saber se este terreno é público ou privado. Se for privado uma alternativa é propor um Edital
de Candidaturas de áreas.

Sugerem que a Casa de Pedra e Caldeirão sejam incluídos na zona Urbana.


É necessário que nos mande a localização de Casa de Pedra e Caldeirão, para que seja
avaliada a possibilidade de inserir essas duas áreas no perímetro urbano. Uma vez que,
comunidades distantes dos perímetros urbanos podem ser inviáveis e se sobrepor a muitas
áreas privadas incitando muitos conflitos.
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Área do Aeroporto


Proposta será inserida na parte escrita da Lei como uma proposição de indicativo de local
sem área definida, caso haja medição da área, poderá ser inserida no zoneamento da
sede. Há também necessidade de saber se este terreno é público ou privado. Se for
privado uma alternativa é propor um Edital de Candidaturas de áreas.

1. Propriedade do Sr.º Antônio Gregório de Araújo:
Frente Coordenadas UTM Longitude = 231 0606142 / Latitude = 0816254

Fundo Coordenadas UTM Longitude = 231 0607043 / Latitude = 8816516
2. Propriedade do Sr.º Rodrigo Filho de Mario:

Coordenadas UTM Longitude = 231 0604057 / Latitude = 0815848
3. (Melhor opção) Propriedade do Sr.º Pernambuco:

Longitude = 23L 0610294 / Latitude = 0819436 Elevação 651 metros
Distancia de Barreirinha ao inicio da propriedade = 6 KM.

Distancia de Barreirinha aoponto de tomada das coordenadas 6,5 KM.
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A localização do Setor Industrial – sugere-se a área após à ponte no curso da BA 351.


Proposta será inserida na parte escrita da Lei como uma proposição de indicativo de local sem área
definida, caso haja medição da área, poderá ser inserida no zoneamento da sede. Há também
necessidade de saber se este terreno é público ou privado. Se for privado uma alternativa é propor um
Edital de Candidaturas de áreas.

Área Verde – Lagoa dos escravos.


Proposta já realizada/acatada no zoneamento, será materializada enquanto uma Zona Especial de
Interesse Ambiental.

Ampliação do distrito de Angical.


A atual área do distrito de Angical corresponde à 2,03 km², é necessário avaliar se é viável ampliar o
distrito até Angical 2. Acredito que essa seja a proposta, pois Angical 2 fica à 1,3 km de distância de
Angical 1. É viável, fazer essa extensão? O perímetro de Mansidão tem aproximadamente 3km de
extensão de uma extremidade à outra, o distrito tem 2 km. Estender mais 1,3 km deixaria a sede do
distrito equivalente ao perímetro da sede. A questão de fundo é que existe um vazio espacial
eminentemente de uso e ocupação/exploração de natureza agropastoril entre estas duas comunidades,
e inexistem residências/lotes urbanos definidos, fatores que nos remetem à convicção de que é um
espaço rural. Com fulcro nesta compreensão me atrevo sem conhecer pessoalmente o local, mas com o
olhar de vocês e das imagens de satélite que poderíamos propor a criação da AGROVILA 2 DE
ANGICAL, sob a forma de um “ cinturão verde” da sede do distrito ANGICAL 1. Nesta diapasão,
garantiríamos o PSF na Agrovila 2, descreveríamos na lei e encerraríamos o conflito em definitivo
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Criação do distrito de Buritizinho

O encaminhamento foi apresentar uma Proposta de criação de um subdistrito, pois o
mesmo não contempla o quantitativo de população residente na sede de Buritizinho, nem
de eleitores, e possivelmente de renda. A ideia é deixar o território espacialmente
demarcado, materializado numa Macrozona Sul e daqui a 10 anos transformá-lo num
distrito, permitindo uma linha de tempo ao mesmo atingir os critérios previstos na Lei
Estadual de criação de Distritos.
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Reunião do Distrito de Aroeiras Propostas :
Educação
➢ - Melhoria na qualidade de ensino
➢ - Falta de transporte Escolar

➢ - Construção de Novas Escolas
➢ - Abrir novos concursos na Área da Educação

➢ - Regularizar o problema da creche
➢ - melhorar a merenda da escola

➢ - Mandar equipamentos individuais pro Aluno
➢ - Fazer reforma nas escolas
➢ - ter qualidade de internet nas escolas
➢ - montar sala de informática nas escolas
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Saúde



- Melhorar o atendimento odontológico dentro do PSF



- Colocar atendimento móvel odontológico nas escolas



- Colocar mais médicos especialistas como Genicologista, pediatria, cardiologistas etc



- Construção da Farmácia Pública



- Colocar um posto de atendimento da unidade básica do SAMU



Infraestrutura



- colocar água doce em Caraíbas



- reforma das obras públicas



- manutenção da Iluminação pública



- pavimentação de Ruas



- Finalizar a.obra da quadra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDEYMUIYRJK0RURDQTG3QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
18 de Julho de 2022
60 - Ano II - Nº 135

Mansidão

➢ A construção de quebra-molas na comunidade de Caraíbas
Meio Ambiente
➢ - Fiscalizar a destinação de restos de animais abatidos

➢ - melhoria nós serviços de destinação de resíduos sólidos
➢ - fiscalização de lixo clandestino
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Reunião no Distrito de Angical. Proposta:
Educação

➢ Melhorar a qualidade de ensino
➢ Falta de transporte escolar
➢ Melhorar a qualidade da internet
➢ Contratar mais profissionais na área da educação
➢ Reformar e construir mais escolas
Saúde
colocar um médico que atenda durante a semana por que o médico que atende
na comunidade só vai 2 vezes na semana

➢ - colocar uma ambulância no PSF de Angical.
➢ - colocar mais médico especialistas em outras Áreas
➢ - aumentar o número de agente de saúde pois hoje só tem 1 agente para
atender toda a comunidade
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Infraestrutura
➢ - Construção de uma praça em Angical
➢ - pavimentação de Ruas
➢ - reformas nas escolas

➢ - água doce
Meio Ambiente

➢ Montar um projeto para que possa fazer a coleta de lixo na comunidade
➢ Elaborar projetos de Educação Ambiental nas escolas
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Reunião no Distrito de Tamboril. Proposta:
Saúde :
➢

PSF ou Posto de Saúde.

➢

Farmácia.

➢

Profissionalização do trabalhadores na área de saúde.

Educação :
➢

Equipamento escolar e tecnológico.

➢

Restruturação do Colégio Municipal.

➢

Melhorar o Transporte escolar.

➢

Construção novo Colégio.

➢

Anexo do Colégio Estadual.

➢

Melhorar a Rede de Internet.

➢

Construção de uma creche.

➢

Melhorar a merenda escolar.

➢

Continuação da Construção da Escola de Campo.
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Melhoria no Recursos Humanos da Escola.

Infraestrutura:
➢

Construção de uma praça.

➢

Pavimentação das ruas.

➢

Iluminação publica.

➢

Parquinho infantil e academia ao ar livre.

➢

Manutenção das estradas.

Esporte Lazer e Cultura:
➢

Construção de uma quadra esportiva.

➢

Ciclovia.

➢

Campo de Futebol.

Meio Ambiente:
➢

Recuperação da nascente do riacho.

➢

Aterro controlado.

➢

Horta comunitária.
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➢

Projeto para criação de peixes.

➢

Assoreamento de açudes e barragem.

➢

Criação de novas açudes e barragem.

➢

Coleta de resíduos sólidos.

➢

Reflorestamento.

➢

Limpeza do território do distrito de Tamboril.

Assistência Social:
➢

Ampliação do atendimento do CRAS Volante no nosso distrito.

➢

Criação do anexo do CRAS para atendimento psicossocial e fortalecimento dos
vínculos.

➢

Criar mecanismos e calendários de palestras e encontros com a equipe multifuncional.

➢

Cursos e oficinas de artesanato.

➢

Cursos e oficinas de corte e costura.

➢

Criação de cooperativas e associações.
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Agricultura:

Fortalecer o apoio aos agricultores familiares e pequenos produtores.
Criação de cooperativas e associações de agricultores familiares e pequenos produtores,.

Criação de casa de farinha.
Criação e apoio aos apicultores.

Cultura:
Criação de uma biblioteca comunitária.

Criação e apoio a filarmônica e grupo musicais.
Fornecimento de instrumentos musicais.
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Vamos aprender a amar mais nossas comunidades e a nossa gente,
porque sabemos que o sangue que corre na veia de um, corre também na
veia
de outro, somos irmãos em Cristo, mas também somos irmãos de sangue,
Sangue negro que trabalhou duro alicerçando essa terra.
Sangue negro que derramou suor para abrir o Tanque da sede.
Que carregou nas costas cada tijolo e cada caibro para construir nossa
Igreja.

Da o livrinho de Maria Assunção Sene Oliveira

AGRADECIMENTO
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Ata da primeira Audiência Pública para a construção participativa do Plano Diretor
Participativo do município de Mansidão.

Aos 15 dias do mês de junho do ano 2022, no Plenário da Câmara Municipal dos
Vereadores de Mansidão, á Avenida Lídio Francisco de Souza, nesta cidade; as 9,36
hora se deu inicio a Audiência Publica para a construção e aprovação do Plano
Diretor Participativo do nosso município, o mestre de cerimonia Sr.º Edimilson deu
as boas vindas e convidou as autoridades para compor a mesa (conforme roteiro em
anexo), franqueou a palavra para os componente da mesa e em seguida convidou o
Sr.º Bruno Laurindo Coordenador Jurídico do CONSID para ler o Regimento interno
desta Audiência em anexo, em seguida o mestre de cerimonia passou a palavra para
o Sr.º Elson dos Santos MD Vice Prefeito Municipal que frisou a importância do
Plano Diretor e da participação das comunidades para a construção desse plano,
concluindo a sua fala declarou oficialmente aberta a Audiência Publica.
Foram convidados os Coordenadores do Plano Sr.ª Tainá Rocha Novais e Danilo
Grindatto para explicar a programação e os informe para a aprovação deste Plano.
Em seguida o mestre de cerimonia convidou o Professor Prudente Almeida
Coordenador Geral da Universidade Federal do Oeste da Bahia UFOB e a equipe do
CONSID para apresentar as propostas de Ordenamento Territorial.
Em seguida foram apresentadas as propostas recolhidas e elaboradas pela
coordenação e pela equipe técnica municipal.
O Sr. º Elson dos Santos MD Vice Prefeito encerrando este evento agradeceu a
participação aos munícipes presentes, o Professor Prudente, a Equipe do CONSID e
a toda equipe pela realização deste ótimo trabalho realizado.
Agradecendo a participação da plenária eu M. Conceição secretaria ad hoc desta
Audiência faço a leitura desta ata que depois de aprovadas será assinada pelas
autoridades presentes.

Mansidão 15 de junho de 2022.
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PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE MANSIDÃO-BA
COORDENAÇÃO TÉCNICA MUNICIPAL E EQUIPE TECNICA DO CONSID
CADERNO DE OPORTUNIDADES
Função social da cidade é o exercício do direito à cidade por todos os cidadãos.
•Qualidade de vida e meio ambiente equilibrado;
•Acesso aos bens socioambientais e culturais;
•Controle sobre o uso e a ocupação do solo na cidade;
•Proteção social
•Desenvolvimento urbano e rural;
•Desenvolvimento econômico sustentável municipal e regional.
Dentre os princípios que regem a legislação urbana federal, e que se rebatem nos
planos diretores, temos o princípio da função social da cidade, função social da
propriedade, a equidade, e por fim, a sustentabilidade. A cidade, além de exercer
atratividade na função de habitar e trabalhar que lhe são inerentes, converge também a
função do “circular”, imprescindível para que todas as outras funções se desenvolvam
de forma compatível na cidade. Estes princípios combinados devem convergir para a
redução das desigualdades e justa distribuição dos recursos no território, qualificando a
cidade e permitindo acesso equitativo à infraestrutura instalada de serviços e
equipamentos públicos.
Garantir a melhoria da qualidade de vida e um meio ambiente urbano saudável para os
cidadãos é uma tarefa multidisciplinar que envolve todos os campos do conhecimento
da administração pública. Assim, o planejamento integrado e participativo deve ser o
propulsor do crescimento equilibrado, por meio da coordenação e complementaridade
de planos, programas e projetos de políticas setoriais, em especial, de habitação,
mobilidade e saneamento, com incentivo ao uso de técnicas alternativas de energia e
captação de águas, assim como priorização dos transportes coletivos 8 não
motorizados .Estabelecer critérios de controle e o monitoramento das atividades
geradoras de impacto, incremento do esgotamento sanitário e drenagem urbana,
incentivo à diversificação de usos no território combinado com a manutenção e
valoração dos marcos referenciais da paisagem, redução dos riscos urbanos e
ambientais, são alguns dos pressupostos do nosso caderno de oportunidades.
Algumas diretrizes do PDU apontam para uma cidade que incentive o crescimento
urbano em áreas que já dispõem de infraestrutura e no entorno das principais vias , de
modo a reduzir os deslocamentos entre moradia e emprego, potencializar a
infraestrutura existente, reduzir as desigualdades socioespaciais e ampliar o acesso
aos equipamentos urbanos do município. Um dos instrumentos utilizados para
implementar essas diretrizes é a delimitação de zonas de “eixo de estruturação
urbana”. Os “eixos” são as zonas da cidade em que há rede consolidada de transporte
de média e alta capacidade, e por essa razão, há incentivo expresso para adensar
essas áreas. Por outro lado, houve incentivo para adensar e potencializar as áreas
atualmente com baixo potencial construtivo.
Função social da propriedade A intensidade de uso da terra deve ser adequada à
disponibilidade de infraestrutura.
•evitar o encarecimento da terra
•evitar a exclusão da população mais carente para áreas mais vulneráveis
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POLÍTICA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
• Levantar a existência do déficit habitacional e a necessidade de regularização
fundiária.
• Implantar um Programa de Melhoria Habitacional focando especialmente a
população mais carente.
• Melhor sinalização de transito, enfatizando os nomes das localidades e/ou
comunidades ( se possível com um mínimo de informações).
• Criar o Plano de mobilidade enfatizando ciclovias e áreas para pedestres.
POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
• Atualização da legislação do sistema tributário municipal permite à prefeitura
melhorar sua receita e corrigir disfunções na cobrança dos impostos.
• Integrar a informação de todas as principais áreas da gestão pública: Tributação
/ Urbanismo / Vigilância / Áreas afins, para a emissão do alvará de licença de
funcionamento.
LEGISLAÇÃO URBANA.
•

Implementar o uso dos instrumentos da política urbana, que constam do
Estatuto da Cidade: parcelamento, edificação ou utilização compulsórios / direito
de preempção / IPTU progressivo no tempo / outorga onerosa do direito de
construir / transferência do direito de construir / operações urbanas consorciadas
/ estudo de impacto de vizinhança / monitoramento e controle do plano diretor.
• Criar de ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) no Zoneamento Municipal,
para recuperação urbanística e melhoria das condições de vida da população
residente, assim como para implantação de programas de habitação popular em
áreas infra estruturadas com zoneamento adequado a uma alta densidade
construtiva horizontal e em locais que o valor da terra viabilize lotes populares.
• Estabelecer e regulamentar legislação criando o ITU - Imposto Territorial
Urbano, nas áreas ainda não parceladas (loteadas) que se encontram no interior
do perímetro urbano, em substituição ao ITR - Imposto Territorial Rural.
POLITICA DE INFRASTRUTURA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
• Ampliar a instalação da rede elétrica.
• Adquirir e manter equipamentos.
• Manter o sistema de iluminação pública.
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO.
• Criar e implantar escola de educação de trânsito.
• Criar e instalar uma área obrigatória de educação de trânsito.
• Intensificar a educação de trânsito, ampliando para todas as escolas municipais,
em parceria com órgãos de trânsito. Programa DETRAN nas escolas.
CONSTRUÇÃO DE NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO.
• Viabilizar recursos, elaborar projetos e implantar a construção de um novo
terminal rodoviário de passageiros.
• Criação de um anel viário entre a sede e o distrito de Aroeiras.
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•

Controle da poda das arvores para evitar a dificuldade na entrada das rua da
sede e dos distritos.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES.
•

Criar e instalar a CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes em todos
os setores dos serviços municipais.
FUNCIONALISMO PÚBLICO.
• Criar o SEMST - Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho
• Elaborar um Plano de Capacitação e Desenvolvimento ao funcionalismo público.
GARAGEM MUNICIPAL
• Ampliar a estrutura física, equipamentos e ferramentas, modernizar a frota e
aperfeiçoamento de controle de despesas.
DA POLÍTICA DE AGRICULTURA
•
•
•

Ampliar a oferta de emprego e desenvolvimento da agricultura.
Desenvolver agricultura familiar e oferta de trabalho e renda.
Ampliar oferta de emprego.

PROJETO FEIRA MUNICIPAL.
• Estruturar novo local para a instalação da feira livre, com instalações adequadas
par atender as necessidades higiênico-sanitárias.
CADEIA PRODUTIVA DA AVICULTURA.
•

Constituir parceria com a Embrapa e a Emater no desenvolvimento de
tecnologias para o aumento de produtividade da cadeia produtiva da avicultura.
CADEIA PRODUTIVA DO LEITE.
•

Constituir parceria com a Embrapa e a Emater no desenvolvimento de
tecnologias para o aumento de produtividade da cadeia produtiva de leite,
COOPERATIVISMO RURAL.
•

Estabelecer um programa de incentivo ao cooperativismo para pequenos
empreendedores rurais.
Incentivar a criação de hortas familiares e comunitárias para produção de hortaliças.
DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
Além da mobilidade, que interfere diretamente no ambiente urbano, uma cidade
prescinde do diálogo entre o ambiente urbano e o natural. Atualmente trabalha-se com
uma visão muito mais ampla acerca do conceito de paisagem cultural, que passa a ser
concebida como uma só unidade, um todo, em que o patrimônio material e natural se
coaduna com o imaterial e estabelece vínculos imediatos às tradições culturais locais.
Essa concepção, respaldada por legislações diversas, conduz necessariamente a uma
mudança de postura na forma de gestão e proteção da paisagem, uma interação do
bem com seu entorno de forma ampla e irrestrita. Os elementos naturais da paisagem
são fundamentais para o bem-estar do cidadão e podem propiciar um equilíbrio entre a
função urbana e a ecológica. Há ainda o ganho de vitalidade quando aliados aos
espaços públicos, tais como, ruas, parques, praças, que, se bem cuidados e
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potencializados, podem promover a inclusão social e a interação necessária para tornar
a vida urbana mais interessante e saudável.
• garantir a preservação, conservação e restauração das Unidades de
Conservação e demais espaços territoriais especialmente protegidos e
assegurar sua fruição por moradores e visitantes de forma ordenada,
possibilitando o uso público integrado às demandas de manutenção do equilíbrio
ecológico e das funções ambientais dessas áreas;
• garantir a proteção, gestão e ordenamento do patrimônio histórico e natural,
adequando o desenvolvimento urbano à preservação e à conservação de
marcos referenciais naturais e construídos da paisagem urbana, por meio de
legislação específica.
• revitalizar, gerir e monitorar, de forma contínua, o centro histórico do município,
com preocupação paisagística, ambiental, social, econômica e cultural, de forma
a preservar sua identidade e sua tradição.
• Dotação de infraestrutura em Saneamento, identificação da questão ambiental e
qualidade dos serviços em Saneamento e saúde
• Levantar o alcance e os déficits da infraestrutura sanitária existente
(abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos
sólidos e drenagem de águas pluviais);
• Conhecer a realidade ambiental;
• Conhecer a qualidade dos serviços prestados e das estruturas e tecnologias
utilizadas.
• Proteger os mananciais de abastecimento
• Incentivar o ecoturismo
ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
• Programa de Educação Ambiental e Cidadania e criação da Escola Ambiental.
• Elaborar projetos de educação ambiental de combate à poluição da água, do
solo, do ar e sonora.
• Criar e estruturar a Escola Ambiental.
• Implantar campanhas de educação ambiental permanentes: resíduos sólidos,
água, solos, flora e outros assuntos relacionados com o meio ambiente.
• Implantar projetos de recuperação, proteção e conservação do meio ambiente.
DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Com a criação de 3 novos distritos, de um subdistrito e alguns cinturão verde de
expansão rural produtiva, precisamos estar bem atento para a ampliação da demanda
do CRAS fixo e Volante, para atender melhor a nossa população nos seguintes
atendimentos:
Diagnóstico Familiar
Análise técnica da equipe de referência sobre a situação de vulnerabilidade social
vivenciada pela família, a partir da escuta das demandas que explicitam a necessidade
de sua inserção no acompanhamento familiar
Processo de Atendimento
Caracteriza-se como ação imediata de prestação ou oferta de atenção, quando os
objetivos a serem alcançados forem de curto prazo. Pode se encerrar na resolução de
Rua Capitão Manoel Remígio, Número 80 – Centro - Mansidão - BA | CEP: 47160-000 | Tel.: (77) 3641-2118 | CNPJ: 13.348.529/0001-42

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDEYMUIYRJK0RURDQTG3QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
18 de Julho de 2022
75 - Ano II - Nº 135

Mansidão

uma demanda específica, com ou sem retorno, ou pode dar início a um processo de
acompanhamento familiar.
Processo de Atendimento Particularizado
Refere-se ao atendimento prestado pela equipe técnica de nível superior e educadores
sociais do CRAS à família de modo individualizado e pontual, seja por meio do
atendimento a um núcleo familiar ou a um de seus membros. Busca atingir as
finalidades do Serviço e não somente resolver o “caso” ou o “problema” de determinada
família. Refere-se a um conjunto de intervenções desenvolvidas com objetivos
estabelecidos, que possibilitam à família acesso a um espaço onde possa refletir sobre
sua realidade, construir novos projetos de vida e transformar suas relações, sejam elas
familiares ou comunitárias. Realizado pelos técnicos de nível superior com apoio dos
educadores sociais. Foco em somente uma família.
Processo de Acolhida Particularizada
Contato inicial de uma família, ou algum de seus membros, com o Serviço. Processo
de escuta das necessidades e demandas trazidas pelas famílias e oferta de
informações. Momento com a família, onde será apresentado o processo de
acompanhamento, proporcionando os esclarecimentos necessários para sua
participação. Com seu consentimento, será realizada a avaliação e pactuação conjunta
entre equipe e família e a decisão sobre o modo de acompanhamento: coletivo ou
particularizado. Os atendimentos poderão ocorrer durante todo o processo de
acompanhamento, quando necessária a intervenção com a família.
Processo de Atendimento Coletivo
Processos coletivos e/ou comunitários voltados para a dinamização das relações no
território de abrangência do CRAS, a defesa ou efetivação de direitos decorrentes de
mobilização de grupos ou comunidades, ou como decorrência de projetos coletivos
propostos pelos grupos que participam dos serviços. Refere-se a um conjunto de
intervenções desenvolvidas com um grupo de famílias em vulnerabilidade, com
afinidades, necessidades e características similares, de forma a efetivar seu
acompanhamento, tornando-o um processo de compartilhamento de experiências entre
os participantes, de reflexão sobre a realidade, de acesso à informação sobre direitos,
de apoio à família em sua função protetiva e de construção de projetos de vida que
possibilitem ampliação dos direitos sociais.
Processo de Acolhida em grupo
É o processo realizado de modo coletivo, com mais de uma família. Deve ser
empregada para dinamizar e agilizar o processo de atendimento, pois otimiza o
repasse de informações e contribui para esclarecer dúvidas.
Oficinas com Famílias
Consistem na realização de encontros previamente organizados, com objetivos de
curto prazo a serem atingidos com um conjunto de famílias, com os responsáveis ou
outros representantes. Tem o intuito de refletir sobre um tema de interesse das
famílias, sobre vulnerabilidades, riscos ou potencialidades identificadas no território.
Ações Comunitárias
São ações voltadas para a articulação e dinamização das relações no território,
agregam diferentes grupos a partir do estabelecimento de um objetivo comum. Visam
promover a comunicação comunitária, a mobilização social e o protagonismo da
comunidade, fortalecer os vínculos entre as diversas famílias do território, desenvolver
a sociabilidade, o sentimento de coletividade e a organização comunitária – por meio,
principalmente, do estímulo à participação cidadã.
Rua Capitão Manoel Remígio, Número 80 – Centro - Mansidão - BA | CEP: 47160-000 | Tel.: (77) 3641-2118 | CNPJ: 13.348.529/0001-42

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDEYMUIYRJK0RURDQTG3QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
18 de Julho de 2022
76 - Ano II - Nº 135

Mansidão

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
busca romper com ações pontuais, não planejadas e sem definição clara de objetivos,
para se consolidar como um serviço socioassistencial caracterizado por atividades
continuadas e ininterruptas, em consonância com os objetivos da proteção social
básica. Tem caráter preventivo e proativo, deve ser ofertado de modo a garantir as
seguranças de acolhida, de convívio familiar e comunitário e estimular a autonomia dos
seus usuários. O SCFV é uma intervenção social planejada, que se materializa por
meio dos grupos com vistas a estimular e orientar os usuários na construção e
reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no
território. Assim, os encontros dos grupos do SCFV visam criar situações de
convivência para a realização de diálogos e fazeres que constituem alternativas para o
enfrentamento de vulnerabilidades e a construção de alternativas (BRASIL, 2016, p.
16).
Público-alvo
• Crianças de até 06 anos e suas famílias;
• Crianças e adolescentes de 06 a 17 anos;
• Pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos.
Proteção Social Básica para pessoas com deficiências e idosas.
É um serviço constituído por um conjunto de ações com a finalidade de prevenir
agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dos
usuários. Visa a garantia de direitos e o desenvolvimento da autonomia das pessoas
com deficiência e/ou pessoas idosas, a partir de suas necessidades e potencialidades
individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento.
Público-alvo Pessoas com deficiência (independentemente da idade) e pessoas idosas
que vivenciam situações de vulnerabilidade social pela fragilização de vínculos
familiares e sociais e pela dificuldade de acesso a direitos, serviços e convivência
comunitária.
Proposta da Secretaria Municipal de Assistência Social:
• Construção da sede própria na sede do município do Centro de Referência da
Assistência Social-CRAS.
• Adquirir infraestrutura para o desenvolvimento dos atendimentos do CRAS nos
distritos e subdistritos.
• Criação de um programa municipal para o apoio psicológico e religioso das
famílias em caso de perda de familiares.
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
• Valorizar e complementar o Programa Bolsa Família com outros serviços e
benefícios sócio assistenciais.
• Melhorar o acesso ao Benefício de Prestação Continuada - BPC, destinado às
pessoas idosas a partir de 65 anos e para pessoas com deficiência com
qualquer idade. Benefício de assistência social, pago pelo Governo Federal.
Aperfeiçoar o BPC na escola que atende crianças e adolescentes entre zero e
18 anos.
Criar o CENTRO DE JUVENTUDE. –
• Desenvolver as atividades do Centro da Juventude.
• Na educação: informática, biblioteca, educomunicação, orientação profissional e
cursinho pré-vestibular.
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•

No esporte: basquete, futsal, voleibol, handebol, natação, jogos de tabuleiro e
recreação.
• Na cultura: dança de hip-hop, ballet, dança de salão, artes cênicas e
musicalização.
CONSELHO TUTELAR.
• Providenciar melhorias para o Conselho Tutelar garantindo total apoio aos
conselheiros em seus procedimentos e suporte técnico.
• Construir uma sede própria com todo o mobiliário e equipamentos necessários.
CONVIVÊNCIA DE IDOSOS.
 Modernizar e reestruturar os grupos de convivência de idosos proporcionando
uma vida mais ativa e saudável por meio de atividades variadas como ginástica
funcional, aulas de dança, pilates, oficina de memória e oficina literária, música e
artesanato, e as atividades de lazer.
CENTRO DIA - IDOSOS.
 Construir o Centro de Atendimento à Terceira Idade,
CASA DOS CONSELHOS.
 Implantar a Casa dos Conselhos, estrutura física de controle social, democrática
e transparente com a finalidade de articular, fortalecer e apoiar o funcionamento
dos conselhos vinculados a administração municipal.
DA POLÍTICA DE SAÚDE
A política de saúde visa garantir a toda população plena condição de saúde,
observados os seguintes princípios:
I.
Acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua
promoção, proteção e recuperação;
II.
Ênfase em programas de ação preventiva;
III.
Humanização do atendimento;
IV.
Gestão participativa do sistema municipal de saúde.
São objetivos da política de saúde:
I.
O pleno cumprimento das legislações Federal, Estadual e Municipal, que
definem o arcabouço político-institucional do Sistema Único de Saúde;
II.
O estabelecimento da gestão participativa do sistema municipal de saúde,
através das Conferências Municipais de Saúde e do funcionamento em
caráter permanente e deliberativo do Conselho Municipal de Saúde;
III.
A execução das ações do Plano Municipal de Saúde, estabelecidas e
periodicamente atualizadas através das Conferências Municipais de Saúde e
aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde;
IV.
A adequada distribuição espacial de recursos, serviços e ações de saúde,
conforme critérios de contingente populacional demanda, acessibilidade
física e hierarquização dos equipamentos de saúde;
V.
A implantação e adequação das unidades de atendimento à saúde conforme
demanda e critérios estabelecidos em legislação específica;
VI.
O desenvolvimento de programas de saúde que contemplem promoção,
prevenção e reabilitação dos cidadãos atendidos;
VII. A promoção de parcerias que assegurem melhor atendimento à saúde;
Rua Capitão Manoel Remígio, Número 80 – Centro - Mansidão - BA | CEP: 47160-000 | Tel.: (77) 3641-2118 | CNPJ: 13.348.529/0001-42

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDEYMUIYRJK0RURDQTG3QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
18 de Julho de 2022
78 - Ano II - Nº 135

Mansidão

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

A promoção de programas de educação sanitária;
O efetivo cumprimento dos Códigos de Vigilância Sanitária, Epidemiológica e
Nutricional;
A promoção de programas para o desenvolvimento de vida saudável;
A estruturação de um sistema de informações para a gestão da saúde
pública;
. A estruturação de um sistema de atendimento emergencial da rede pública
municipal;
A dinamização das atividades do Programa Saúde da Família
proporcionando a melhoria do atendimento a toda a população do Município;
O treinamento e a capacitação dos profissionais da área de saúde de forma
sistemática para a melhoria da qualidade do atendimento;

Estão incluídas dentre as ações e serviços de promoção e proteção à saúde a serem
oferecidas à população pelo Município as seguintes:
I. Assistência ambulatorial geral e especializada;
II. Assistência hospitalar geral e especializada;
III. Vigilância Sanitária e ambiental;
IV. Vigilância Epidemiológica;
V.
Controle de Endemias;
VI. Saneamento Básico;
VII. Saúde da família, com os programas de PSF e Saúde Bucal;
VIII. Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
Propostas da Política Municipal de Saúde:
I. Fomentar e ampliar os serviços do Programa Saúde da Família, Saúde Bucal e
outros que vierem a ser implementados, de formas ao atendimento abrangente
em todo o território municipal;
II. Equalização e ordenamento dos equipamentos de saúde de forma hierarquizada
e articulada, de modo a conferir integralidade das ações e resolutividade dos
serviços;
III. Articulação das ações e cooperação técnica com os setores de saneamento,
educação e controle de poluição ambiental da União, Estado e Município;
IV. Expansão da rede assistencial considerando a complexidade dos serviços, via
de acesso, meios de comunicação e transporte, indicadores populacionais e
sócio sanitários, de acordo com a política de organização do espaço urbano
municipal;
V.
Construir Postos de Saúde devidamente equipados para funcionarem a contento
nos novos distritos e sub distritos recém criado que não sejam já contemplados
com Postos de saúde ou PSF.
VI. Observância dos padrões mínimos fixados pelo Ministério da Saúde, para
construção e instalação dos serviços de saúde;
VII. Incentivar a participação popular na organização, controle e avaliação das
políticas públicas de saúde, inclusive do Sistema Único de Saúde no Município,
através do Conselho Municipal de Saúde.
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VIII.
IX.

Criar a Semana Municipal de Aleitamento Materno e a Semana Municipal da
Infância , realizada anualmente na primeira semana do mês de novembro;
Criação da Farmácia Publica próximo ao posto de Saúde.

DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
A política de educação tem como princípios garantir a oferta adequada do Ensino
Básico, Ensino Infantil, Fundamental, Ensino Superior, Técnico e Profissionalizante,
observandose os princípios e diretrizes constantes da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional vigente.
São diretrizes da Política Educacional:
I.
A manutenção e expansão da rede pública de ensino, de forma a assegurar
a oferta da educação infantil e do ensino fundamental obrigatório e gratuito;
II.
Fomentar política promovendo a participação em iniciativas e programas
direcionados à erradicação do analfabetismo;
III.
Implantar e implementar programa de aceleração da aprendizagem;
IV.
Fomentar a qualificação e o aperfeiçoamento do corpo docente, técnico e
administrativo do sistema educacional, através de programas de capacitação
de recursos humanos;
V.
Criar e implantar bibliotecas e salas de leitura na rede pública de ensino;
VI.
Desenvolver campanhas educativas relacionadas à conservação e
preservação dos prédios da rede de ensino público;
VII. Criar mecanismo de participação dos pais ou responsáveis na gestão e na
elaboração das propostas pedagógicas da rede de ensino municipal;
VIII. Firmar parceria com o Governo Estadual e Federal para o atendimento
adequado à demanda local do Ensino Médio Técnico e Profissionalizante;
IX.
Dotar o estabelecimento de Ensino de condições adequadas à educação
infantil e à educação especial, com relação aos aspectos físicos,
psicológicos, culturais, sociais e financeiros;
X.
Construir novas unidades escolares, ampliar e reformar as existentes, bem
como sua manutenção;
XI.
Criar o Programa de Integração Escola e Comunidade;
XII. Realização de fóruns e seminários locais, intermunicipais e a participação em
fóruns estaduais e nacionais sobre a temática educacional;
XIII. Promover gestão garantindo escola democrática, pela forma de escolha de
seus dirigentes e pela efetiva participação da comunidade;
XIV. Criar o Sistema Municipal de Informações da Educação;
XV. Elaboração do Plano Municipal de Educação Participativa;
XVI. Torna-se obrigatório o cumprimento da Lei que instituiu meia entrada para os
estudantes em locais públicos de cultura, esporte e lazer com respectiva
expedição de carteira de estudante;
XVII. Criar Programa visando acesso ao idoso à Educação, adequando currículos,
metodologias e material didático educacional a ele destinado;
XVIII. Fica instituída na grade curricular de ensino disciplina Educação no Transito
em consonância com legislação especifica;
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Propostas da Política Municipal de Educação:
I.
Garantia de educação básica em condições de igualdade, de gratuidade, de
obrigatoriedade, de oportunidade de acesso e aproveitamento escolar;
II.
Implantar a carreira de interprete para deficientes auditivos concernente ao
ensino especializado para os portadores de necessidades especiais, sejam
físicas sensoriais e/ou mentais, preferencialmente na rede regular de ensino
com espaços físicos, materiais adequados e recursos humanos
especializados;
III.
Garantia de educação básica a todos os que não tiveram oportunidade de
aprendizagem;
IV.
Garantia de construção, adequação e ampliação de prédios escolares
compatíveis com o planejamento, visando o atendimento de todos os alunos
que necessitarem de educação;
V.
Fomentar o atendimento aos padrões adequados de qualidade do ensino,
através da fixação de conteúdos mínimos para a educação básica,
assegurando a formação essencial comum associada ao respeito aos valores
culturais e artísticos nacionais, regionais e locais, à educação ambiental, à
prevenção ao uso de drogas, à educação para o transito, à educação
sanitária, ao ensino do cooperativismo e a historia do município,
desenvolvendo a capacitação do cidadão na compreensão de sua realidade
de vida;
VI.
Criar mecanismo de gestão democrática do sistema de ensino no município,
através da participação de representantes dos educadores e da sociedade
civil, em todos os níveis, nos conselhos de caráter deliberativo e fiscalizador;
VII. Fomentar parceria de interação continua entre as ações de estudos, de
pesquisa e de informações gerais com a prática pedagógica;
VIII. Implementar e valorizar a pesquisa cientifica e tecnológica e de iniciativas
educacionais, que promovam a criação do saber;
IX.
Propor e viabilizar a integração no ambiente escolar da prática do esporte
nos programas de educação física, com respeito às peculiaridades regionais
e culturais;
X.
Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Educação.
XI.
Criação dos Polos para favorecer todos os ciclos de aprendizagem
enfatizando a Educação Infantil I e II.
XII. Restruturação da Educação como um todo.
XIII. Valorização da educação Quilombola.
XIV. Criação da Educação Inclusiva.
XV. Criação de novas escolas e colégios polo.
XVI. Criação de núcleo psicossocial nas escolas.
XVII. Capacitação para professores da educação infantil.
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Propostas do Município para criação do Plano Diretor Participativo.
Expansão da comunidade dos Sem Terra devido a possibilidade da conclusão da
BR 020 e da exploração mineral.
➢ Inserir dentro do plano diretor como uma proposta escrita dentro da Lei no
Capítulo de Regularização Fundiária. Por que se tratar de uma proposta que
depende da autorização do Incra para qualquer modificação na área do
assentamento.
Definir marco territorial da Divisão Tamboril/Buritizinho no mataburro da fazenda
Agroeste em linha reta rumo à Serra.
 A proposta já foi acatada. A área de Buritizinho foi desmembrada de Tamboril
como uma proposta de subdistrito. É necessário alinhar com a prefeitura se os
atuais marcos territoriais comtemplam o marco do mata-burro da fazenda
Agroeste até a Serra. Haja vista termos que priorizar o critério legal para divisão
da macrozona do subdistrito, que deverá seguir o alinhamento do rio Preto, que
é prioridade na divisão entre Distritos, os limites naturais, (rios, riachos, lagoas,
Serras e suas linhas médias) e os limites construídos (Rodovias, estradas, linhas
de transmissão).
Delimitar o perímetro rural de Angical.
 Proposta que é validada após a definição da extensão do perímetro da sede de
Angical.
Criação do Subdistrito de Buritizinho.
 Proposta acatada dentro da cartografia e já será materializada no Mapa de
Macrozonas e no mapa individual da Macrozona Sul – Sub-distrito de
Buritizinho.
Área do terminal rodoviário próximo a garagem prefeitura.
 Indicação da proposta será inserida na parte escrita da lei do Plano Diretor
Participativo. Haja vista que não há definição do tamanho da área destinada
para o empreendimento. No entanto caso a prefeitura queira contratar a medição
da área e apresentar memorial descritivo, a proposta poderá ser inserida no
zoneamento urbano definitivo. Há também necessidade de saber se este terreno
é público ou privado. Se for privado uma alternativa é propor um Edital de
Candidaturas de áreas.
Sugerem que a Casa de Pedra e Caldeirão sejam incluídos na zona Urbana.
 É necessário que nos mande a localização de Casa de Pedra e Caldeirão, para
que seja avaliada a possibilidade de inserir essas duas áreas no perímetro
urbano. Uma vez que, comunidades distantes dos perímetros urbanos podem
ser inviáveis e se sobrepor a muitas áreas privadas incitando muitos conflitos.
Área do Aeroporto
 Proposta será inserida na parte escrita da Lei como uma proposição de
indicativo de local sem área definida, caso haja medição da área, poderá ser
inserida no zoneamento da sede. Há também necessidade de saber se este
terreno é público ou privado. Se for privado uma alternativa é propor um Edital
de Candidaturas de áreas.
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1. Propriedade do Sr. º Antônio Gregório de Araújo:
Frente Coordenadas UTM Longitude = 231 0606142 / Latitude = 0816254
Fundo Coordenadas UTM Longitude = 231 0607043 / Latitude = 8816516
2. Propriedade do Sr. º Rodrigo Filho de Mario:
Coordenadas UTM Longitude = 231 0604057 / Latitude = 0815848
3. (Melhor opção) Propriedade do Sr. º Pernambuco:
Longitude = 23L 0610294 / Latitude = 0819436 Elevação 651 metros
Distancia de Barreirinha ao início da propriedade = 6 KM.
Distancia de Barreirinha ao ponto de tomada das coordenadas 6,5 KM.
A localização do Setor Industrial – sugere-se a área após à ponte no curso da BA
351.
 Proposta será inserida na parte escrita da Lei como uma proposição de
indicativo de local sem área definida, caso haja medição da área, poderá ser
inserida no zoneamento da sede. Há também necessidade de saber se este
terreno é público ou privado. Se for privado uma alternativa é propor um Edital
de Candidaturas de áreas.
Área Verde – Lagoa dos escravos.
 Proposta já realizada/acatada no zoneamento, será materializada enquanto uma
Zona Especial de Interesse Ambiental.
Ampliação do distrito de Angical.
 A atual área do distrito de Angical corresponde à 2,03 km², é necessário avaliar
se é viável ampliar o distrito até Angical 2. Acredito que essa seja a proposta,
pois Angical 2 fica à 1,3 km de distância de Angical 1. É viável, fazer essa
extensão? O perímetro de Mansidão tem aproximadamente 3km de extensão de
uma extremidade à outra, o distrito tem 2 km. Estender mais 1,3 km deixaria a
sede do distrito equivalente ao perímetro da sede. A questão de fundo é que
existe um vazio espacial eminentemente de uso e ocupação/exploração de
natureza agropastoril entre estas duas comunidades, e inexistem
residências/lotes urbanos definidos, fatores que nos remetem à convicção de
que é um espaço rural. Com fulcro nesta compreensão me atrevo sem conhecer
pessoalmente o local, mas com o olhar de vocês e das imagens de satélite que
poderíamos propor a criação da AGROVILA 2 DE ANGICAL, sob a forma de um
“ cinturão verde” da sede do distrito ANGICAL 1. Nesta diapasão, garantiríamos
o PSF na Agrovila 2, descreveríamos na lei e encerraríamos o conflito em
definitivo
Criação do distrito de Buritizinho O encaminhamento foi apresentar uma Proposta de criação de um subdistrito,
pois o mesmo não contempla o quantitativo de população residente na sede de
Buritizinho, nem de eleitores, e possivelmente de renda. A ideia é deixar o
território espacialmente demarcado, materializado numa Macrozona Sul e daqui
a 10 anos transformá-lo num distrito, permitindo uma linha de tempo ao mesmo
atingir os critérios previstos na Lei Estadual de criação de Distritos.
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Reunião do Distrito de Aroeiras Propostas:
Educação
 - Melhoria na qualidade de ensino
 - Falta de transporte Escolar
 - Construção de Novas Escolas
 - Abrir novos concursos na Área da Educação para pessoal de apoio.
 - Regularizar o problema da creche
 - Melhorar a merenda da escola
 - Mandar equipamentos individuais pro Aluno
 - Fazer reforma nas escolas
 - Ter qualidade de internet nas escolas
 - Restruturação das salas de informática nas escolas.
 - Criação da equipe psicossocial nas escolas.
Saúde
 - Melhorar o atendimento odontológico dentro do PSF
 - Colocar atendimento móvel odontológico nas escolas
 -Colocar mais médicos especialistas como Ginecologista, Pediatria,
Cardiologistas etc.
 - Construção da Farmácia Pública
 - Colocar um posto de atendimento da unidade básica do SAMU
Infraestrutura
 - Colocar água doce nas comunidades entre outras Caraíbas
 - Reforma das obras públicas
 - Manutenção da Iluminação pública
 - Pavimentação de Ruas
 - Finalizar a obra da quadra
Meio Ambiente
 - Fiscalizar a destinação de restos de animais abatidos
 - Melhoria nós serviços de destinação de resíduos sólidos
 - Fiscalização de lixo clandestino.
Reunião no Distrito de Angical. Proposta:
Educação
 Melhorar a qualidade de ensino
 Falta de transporte escolar
 Melhorar a qualidade da internet
 Contratar mais profissionais na área da educação (pessoal de apoio)
 Reformar e construir mais escolas
 Criação da equipe psicossocial nas escolas.
Saúde
 colocar um médico que atenda durante a semana por que o médico que atende
na comunidade só vai 2 vezes na semana
 colocar uma ambulância no PSF de Angical.
 colocar mais médico especialistas em outras Áreas
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 aumentar o número de agente de saúde pois hoje só tem 1 agente para atender
toda a comunidade.
Infraestrutura
 - Construção de uma praça em Angical
 - Pavimentação de Ruas
 - Reformas nas escolas
 - Água doce
Meio Ambiente
 Montar um projeto para que possa fazer a coleta de lixo na comunidade
 Elaborar projetos de Educação Ambiental nas escolas
Reunião no Distrito de Tamboril. Proposta:
Saúde :
 PSF ou Posto de Saúde.
 Farmácia.
 Profissionalização dos trabalhadores na área de saúde.
Educação:
 Equipamento escolar e tecnológico.
 Restruturação do Colégio Municipal.
 Melhorar o Transporte escolar.
 Construção novo Colégio.
 Anexo do Colégio Estadual.
 Melhorar a Rede de Internet.
 Construção de uma creche.
 Melhorar a merenda escolar.
 Continuação da Construção da Escola de Campo.
 Criação da equipe psicossocial nas escolas.
 Melhoria no Recursos Humanos da Escola.
Infraestrutura:
 Construção de uma praça.
 Pavimentação das ruas.
 Iluminação pública.
 Parquinho infantil e academia ao ar livre.
 Manutenção das estradas.
 Construção de um cemitério.
Esporte Lazer e Cultura:
 Construção de uma quadra esportiva.
 Ciclovia.
 Campo de Futebol.
 Criação de um espaço cultural.
Meio Ambiente:
 Recuperação da nascente do riacho.
 Aterro controlado.
 Horta comunitária.
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