ANEXO VII - PROGRAMA DE METAS DE GESTÃO (2017/2020)
Eixo 1 – OCUPA SOBRAL
Indicador

1

2

Ação Estratégica

Meta

Requalificar e construir
novos equipamentos
públicos de esporte,
cultura e lazer (como
praças), e descentralizar os
projetos socioculturais e
esportivos priorizando a
periferia e os distritos

Unidade de
medida

2017

2020

100% dos distritos
e dos 6 territórios
da sede com
equipamentos de
cultura ou esporte
em pleno uso

% equipamentos
em pleno uso

60

100

100% dos distritos
e dos 6 territórios
da sede com pelo
menos duas
atividades de
cultura ou esporte
por ano

% Atividades
esportivas ou
culturais realizadas
nos distritos e nos
6 territórios da
sede

70

100

Criação de políticas
permanentes para
inclusão, educação, saúde
e lazer de adolescentes
(juventude): protagonismo
juvenil

40.000 jovens
incluídos em
programas
públicos de
promoção do
protagonismo
juvenil

Jovens incluídos
nos programas de
promoção do
protagonismo
juvenil

23.000

40.000

Investir em estradas rurais
e de ligação com distritos /
pontes de ligação / asfalto

Ampliar em 30 km
a pavimentação de
ruas e manter 100
% das estradas
vicinais
pavimentadas

Km pavimentados
e mantidos

190

220

Construção de 4
ETA’s e em pleno
funcionamento até
o final da gestão

ETAS em
funcionamento

04

08

Incentivar uso/ocupação
de equipamentos e
espaços livres com
atividades de cultura,
esporte e lazer
diversificadas
Apoiar movimentos e
entidades socioculturais e
esportivas como fomento
à produção cultural local

3

4

Eixo 2 – SOBRAL VIVA

5

Regularizar serviço de
abastecimento de água /
Melhorar qualidade da
água / Ampliar extensão
do abastecimento de água

100% de oferta de
rede na SEDE e
Aracatiaçu,
Taperuaba e
Jaibaras

Km de rede de
esgoto ofertado

184

327

80% dos imóveis
da sede do
município de
Sobral conectados
à rede existente

Ligações de esgoto
ativas na sede do
município

60

80

8

Implantar sistema de
coleta seletiva domiciliar
com ecopontos e
tratamento de resíduos

50% dos bairros e
distritos com
coleta seletiva

% de bairros e
distritos com
coleta seletiva
implantada

-

50

9

Criar estratégias de
limpeza de pontos viciados
de lixo na cidade

Reduzir em 100%
os pontos viciados
de lixo

Pontos de Lixo
viciados

400

0

Melhorar arborização
urbana

1 árvore por
habitante, como
recomendado pela
OMS

Árvores Plantadas

80.000

200.000

Reduzir em 10%,
anualmente, o
tempo médio de
espera na fila para
cirurgias eletivas

Tempo de
Espera/Mês

09

06

Ampliar os
horários de
atendimento
básico em 2
unidades básicas
de saúde / UBS ao
ano

Unidades Básicas
de Saúde com
horário de
atendimento
básico ampliado

01

08

100% do efetivo da
Guarda Municipal
sensibilizada e
capacitada sobre
direitos humanos

% Guarda
Municipal
sensibilizada e
capacitada

-

100

Dobrar o efetivo
da Guarda
Municipal

Guarda Municipal
efetivada

155

310

6
Melhorar e ampliar a
captação de esgoto
domiciliar / Aumentar
tratamento de esgoto

7

10

11
Melhorar condições do
programa de saúde da
família, ampliando
atendimento

12

Eixo 3 –SOBRAL DA PAZ

13

14

Aumentar efetivo,
capacitar e equipar
profissionais da segurança
pública

Eixo 4 – OBRAL ATIVA

15

Criar estratégias para
geração de emprego

16
Criar programa de
formação e qualificação
técnica e profissional de
jovens e adultos

17

Ampliar em 30% as
microempresas
individuais abertas

Microempresas
registradas/ano,
tendo como
referência 2016
(4.700)

5141

6115

Aumentar em 70%
o número de vagas
oferecidas em
cursos de educação
profissional

Vagas oferecidas
em cursos de
educação
profissional, tendo
como referência o
quadriênio
2012/2016 (6.000)

2640

10.560

Inserção de pelo
menos 40% de
jovens capacitados
no programa no
mercado
profissional

Jovens
encaminhados para
o mercado de
trabalho, tendo
como referência o
quadriênio
2012/2016 (2.500)

538

3500

Alunos
Matriculados

5697

8545

-

100%

-

100%

Eixo 5 – SOBRAL EDUCADA
Ampliação em 50%
das vagas em
educação integral

18
Priorizar educação básica,
ampliando vagas em
escola de período integral

19

100% dos
professores
capacitados em
competências
socioemocionais

Professores
capacitados em

competências
socioemocionais

Eixo 6 – SOBRAL TRANSPARENTE

20

Promover avaliação da
qualidade dos serviços
públicos prestados à
população

100% dos serviços
públicos com sua
qualidade avaliada
pela população

Serviços Públicos
avaliados

