ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA/RO
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO

01 – Processamento Legislativo
02 – Comunicação de Governo
03 – Apoio Administrativo do Gabinete
04 - Cumprimento das Sentenças Judiciais
05 - Apoio Administrativo da SEMAP

06 – Apoio Administrativo da SEMF
07 – Gestão da Política de Transporte e Desenvolvimento Urbano e Rural
08 – Atenção a Criança
09 – Serviços de Dívida Interna, Juros e Amortizações.
10 – Qualidade da Iluminação Pública
11 – Apoio ao Desenvolvimento Administrativo da SEMOSP
15 – Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil

16 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental
19 – Alimentação Saudável
20- Apoio Administrativo do FMS
21 – Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
22 – Saúde da Família
23 – Saúde Bucal
24 – Farmácia Básica
25 – Vigilância Sanitária Produtos Serviços
26 – Prevenção e Controle de Doenças Transmitidas por Vetores
27 – Apoio Administrativo da SEMAS
29 – Gestão da Política de Assistência Social

Prover o Poder Legislativo com suporte administrativo indispensável às ações
integrantes do poder.
Tornar conhecido os atos administrativos e participação do Município em Eventos
Públicos.
Prover o Gabinete implementação aos Programas Finalísticos.
Pagamento de Sentenças Judiciais.
Melhorar a qualidade do Serviço voltado ao atendimento da população através do
Servidor Municipal e criar Mecanismo que possibilitem a coordenação, supervisão e
orientação da expansão demográfica e desenvolvimento urbano, bem como a
regularização fundiária urbana e dar apoio às atividades finalísticas.
Suprir as necessidades com suporte necessário aos Programas Finalísticos.
Dar apoio logístico e funcionamento das atividades da SEMOSP e custear a
Conservação e Manutenção da Zona Urbana e Zona Rural.
Dar assistência à criança e ao adolescente em situação de risco, reintegrando-a
sociedade.
Cumprir os compromissos financeiros da Dívida Contratada Interna do Município.
Melhorar a qualidade da iluminação, suprindo as necessidades finalísticas do Programa.
Prover a SEMOSP implementação aos programas finalísticos.
Capacitação da criança para iniciação no processo pedagógico, proporcionando-lhes a
oportunidade de participar nas atividades que promovam o seu desenvolvimento social,
físico e intelectual.
Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito de aluno
matriculando no Ensino Fundamental.
Assegurar melhor aprendizagem através da merenda escolar.
Das condições necessárias ao desenvolvimento dos serviços voltados a saúde.
Promover o acesso universal da população aos serviços ambulatoriais, emergenciais e
hospitalares na Unidade Mista, Exames e Raio X.
Atender as famílias em seu domicilio, reduzindo filas de espera e internações
desnecessárias.
Realizar Trabalhos de Prevenção Odontológica, junto a comunidade.
Garantir o uso racional de medicamentos, assegurando o acesso da população à
assistência farmacêutica.
Proteger e promover a saúde garantindo a segurança Sanitária de Produtos e Serviços.
Promover o acesso universal da população aos serviços ambulatórios, emergenciais e
hospitalares nos Centros de Saúde.
Dar apoio às ações desenvolvidas para SEMAS
Implantar e desenvolver projetos, ações de atendimentos a famílias e crianças, pessoas
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idosas e portadores de deficiência.
Desenvolver programas de atendimento a crianças e adolescentes para retirar do
trabalho perigoso, insalubre e degradante.
31 – Apoio Administrativo do FMADE – Fundo Municipal de Agricultura e Dotar os setores administrativos com suporte à realização dos Programas Finalísticos.
Desenvolvimento Econômico
Incentivo e fortalecimento na melhoria da produtividade e qualidade da agricultura
sustentável.
33 – Atendimento para a Segurança Pública Municipal
Garantir realização dos Serviços de Segurança Pública Municipal, por intermédio das
ações finalísticas.
34 – Atendimento ao Desenvolvimento Agricultor
Apoio e Incentivo para o Fortalecimento da Produção Agropecuária do município
de forma que os produtores possam ter maior retorno e satisfação no
desenvolvimento de suas atividades e melhorar as condições de infra-estrutura
interna das propriedades, dar apoio no preparo de áreas para plantio, abertura de
carreadores para escoação de produtos, construção de represas, aterros,
bebedouros e terreirões, dando condições necessárias para o aumento da produção
e da produtividade das atividades agrossilvopastoril.
36 – Programa de Atendimento a Família de Baixa Renda
Proporcionar um atendimento digno no sentido de promover ações de conscientização a
importância da estrutura família.
37 – Atendimento a Pessoa da Terceira Idade
Ampliar as condições Básicas e oferecer uma vida mais saudável a pessoas da
terceira idade.
39 – Inclusão ao Ensino Especial
Proporcionar um atendimento digno ao portador de necessidades especiais, no sentido
de integrá-lo à sociedade tanto como pessoa como futuros profissionais.
40 - Promoção de Eventos Artísticos, Culturais e Educativos do Ensino Realizar eventos culturais e educativos e palestras, dentro das atividades curriculares
Fundamental
buscando orienta-los e ao mesmo tempo despertar o interesse pelas atividades Artísticas
e Culturais não sobrando tempo para se envolver com coisas ilícitas e prejudiciais a
saúde e boa índole dos mesmos.
41 – Prevenção e Mudanças de Hábitos da Saúde Bucal
Reduzir o número de alunos com cáries e motivar o mesmo a trabalhar a prevenção.
42 – Atendimento ao Transporte Escolar
Proporcionar ao aluno condições de se deslocarem até a sede da escola.
46 – Política de Resíduos Sólidos
Garantir a Revitalização, a Reciclagem e a Reutilização de materiais recicláveis,
separando-os do lixo imprestável, protegendo assim o meio ambiente.
47 – Implementação Desenvolvimento e Revitalização Poliesportiva
Assegurar o esporte e o lazer para o bem estar dos atletas e munícipes em geral, visando
o aperfeiçoamento e prevenção à saúde.
48 – Orçamento Participativo
Assegurar a ampla participação e o amplo acompanhamento popular na aplicação e
administração de todos os recursos financeiros postos à sua disposição.
49 – Atenção Básica de Saúde
Atender os munícipes com condições básicas de Saúde.
30 – Proteção e Defesa da Criança e Adolescente

