ANEXO VI - DEMANDAS DE OP - PRIORIDADES ELEITAS
PRIORIDADES

1. Garantir melhor segurança pública nos bairros/distritos

INDICAÇÕES

367

AÇÕES DO PPA
1119 - Expansão e modernização das ações da GCM
de Sobral
1088 - Ampliação e Modernização do Sistema de
Videomonitoramento

EIXO

UNID. ADM.

3

SESEC

2

SMS

1

SECJEL

1

SECJEL

1280 - Aquisição de equipamentos / mobiliário /
material permanente
2. Melhorar as condições estruturais e de equipamentos das UBS (Unidades
Básicas de Saúde), garantindo condições adequadas de trabalho, ofertando
formação e capacitação contínua e valorizando a gestão de pessoas

356

1281 - Construção, reforma e ampliação para o
fortalecimento dos serviços de saúde
2282 - Fortalecer e estimular ações de educação
permanente em saúde
2283 - Manutenção e funcionamento dos serviços e
equipamentos
1215 - Elos: Construção e requalificação de
equipamentos

3. 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

303

1255 - Construção, ampliação e restauração de
equipamentos culturais
1224 - Construção e requalificação de equipamentos
da juventude

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

2255 - Apoio a criação, produção, difusão das
manifestações artísticas e da cultura popular e
fomento às artes

192

1217 - Eventos esportivos e de lazer
2264 – Política de incentivo ao esporte e lazer

2284 -Acesso da população às ações e serviços da
atenção primária
5. Melhorar as condições da estratégia de saúde da família/PSF, ampliando
o atendimento à população e a oferta de serviços: entrega de
medicamentos, consultas médicas, consultas de enfermagem, visitas
domiciliares, exames, etc

189

2290 - Fortalecer as ações do programa de atenção
domiciliar
2291 - Manter a política municipal de assistência
farmaceutica

2

SMS

2300 - Implantar política municipal integrada de
prevenção ao uso de drogas
1237 – Construção de adutoras e sistemas de
abastecimento
6. Regularizar serviço de abastecimento de água / Melhorar qualidade da
água / Ampliar extensão do abastecimento de água

176

2217 – manutenção, perfuração e instalação de
poços

SECOMP
2

2229 - Operação e Manutenção do Sistema de Água
de Sobral

SAAE

1213 – Esgotamento sanitário - distritos
7. Melhorar e ampliar a captação de esgoto domiciliar / Aumentar
tratamento de esgoto

SECOMP
168

1214 – Esgotamento sanitário – sede do município

2

2231 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto
de Sobral

SAAE

2170 - Desenvolvimento da Infraestrutura

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

2178 – Usina de asfalto

140

1
2211 - Recuperação de avenidas e ruas
2212 - Manutenção de ruas e estradas vicinais

SECOMP

9. Criar estratégias para geração de emprego

103

2246 - Apoio a formalização de micros e pequenos
empreendedores informais

4

STDE

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

100

1307 - Planejar e implantar coleta seletiva

2

SEUMA

1

SECOMP

1

SECJEL

3

SESEC

5

SME

1

SECOMP

1

SECJEL

11. Mobilidade urbana: Melhorar as calçadas (acessibilidade das vias para
grupos com mobilidade reduzida) e o transporte público coletivo

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

13. Ampliar a fiscalização (e segurança) do trânsito, criar campanha
educativa para motoristas (educação no trânsito) e promover cultura de
paz

90

87

2222 - Manutenção da infraestrutura urbana de
transporte
2340 - Apoio ao desenvolvimento do transporte
público
2235 - Participação, mobilização e inclusão no mundo
produtivo
2236 - Direitos Humanos, Cidadania e Qualidade de
Vida
2275 - Segurança e educação no trânsito

82

1026 - Expansão e modernização das atividades do
trânsito
1197 e 1002 - Construção e ampliação de escolas em
tempo integral e de ensino fundamental

14. Priorizar educação básica, ampliando vagas em escola de período
integral

81

1116 e 2100 - Construção e ampliação de unidades de
ensino infantil
2092 e 2107 – Manutenção e desenvolvimento do
ensino

15. Criar estratégias de limpeza de pontos viciados de lixo na cidade

78

2223 – Modernização e manutenção da limpeza de
equipamentos urbanos
2224 – Melhoria da limpeza pública

16. Criar academias ao ar livre / Incentivar práticas saudáveis (lazer e
esporte)

64

2213 - Atividades físicas e de lazer

17. Melhorar arborização urbana

61

2218 – Revitalização, arborização e paisagismo de
vias e logradouros

2

AMA

18. Criar programa de formação e qualificação técnica e profissional de
jovens e adultos

61

2250 – Capacitação tecnológicas para jovens,
estudantes, empresários e profissionais

4

STDE

19. Construir equipamentos de educação nos bairros: bibliotecas
comunitárias, centros digitais, ou novas escolas

55

1197 e 1002 - Construção e ampliação de escolas em
tempo integral e de ensino fundamental

5

SME

20. Aumentar efetivo, capacitar e equipar profissionais da segurança
pública

54

1119 - Expansão e modernização das ações da GCM
de Sobral

3

SESEC

Legenda:
1. Eixos
1 - OCUPA SOBRAL
2 - SOBRAL VIVA
3 - SOBRAL DA PAZ
4 - SOBRAL ATIVA
5 - SOBRAL EDUCADA
2. Unidades Administrativas
SESEC - Secretaria da Segurança e Cidadania
SMS - Secretaria Municipal da Saúde
SECJEL - Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer
SECOMP - Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
STDE - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico
SEUMA - Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente
SME - Secretaria Municipal da Educação
AMA - Agência Municipal do Meio Ambiente

