
PROGRAMAS VALORES

GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA 557.451,81         

Atividades legislativas desenvolvidas, atuando concomitantemente com o Poder

Executivo para atender os anseios da comunidade.

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO 3.782.340,35      

Serviços públicos desenvolvidos, objetivando sempre o atendimento qualificado

à comunidade nas diversas áreas, com vistas a proporcionar o bem-estar social.

DIGNIFICAR 77.277,64           

Está sendo atendida a população carente em situação de vulnerabilidade social,

decorrentes da pobreza, privação ou fragilização de vínculos afetivos, através de

alimentos e auxílio financeiro. São desenvolvidas também atividades com grupos de

terceira idade e pessoas portadoras de deficiências. As metas deste programa estão

sendo atingidas conforme o previsto.

SAUDE É BEM-ESTAR 2.117.559,42      

São disponibilizados à comunidade diversos serviços visando a saúde e o bem-estar.

Em 2013, a média de atendimentos por habitante foi de 19,26, considerando

consultas, atendimentos equipe de enfermagem, de fonoaudióloga, nutricionista, 

fisioterapeuta, psicóloga, atendimentos odontológicos, encaminhamento de exames,

consultas especializadas e baixas hospitalares, procedimentos diversos, transporte

para outros municípios, além da distribuição de medicamentos na UBS.

SAÚDE PREVENTIVA 419.951,35         

Uma equipe de profissionais é mantida para o atendimento da comunidade, com 

médicos, dentistas, psicólogo, nutricionista e outros técnicos da área da saúde; 

são realizdas visitas a 100% da comunidade através de agentes comunitários de 

saúde, desenvolvendo ações para levar o máximo de informações e orientações

sobre prevenção e controle de doenças; são monitodos grupos de hipertensos e 

diabéticos para controle e medicação correta das doenças; desenvolvidos trabalhos 

com a equipe técnica para evitar epidemias de doenças, mantida fiscalização

contínua na questão da vigilância sanitária.

GESTANTE ASSISTIDA 36.058,07           

São auxiliadas as gestantes no custeio de todos os exames pré-natais, desenvolvidas

ações a fim de levar mais informação para a gestante, melhorando a qualidade de 

vida das mesmas especialmente no período da gestação, auxiliando na prevenção 

de problemas de saúde com as mães e bebes, desenvolvendo um pré-natal acom-

panhado periodicamente, realizar reuniões, palestras, enfim, é dado todo o suporte 

necessário para a gestação com qualidade; é acompanhado o desenvolvimento dos 

bebês pelo menos até dois anos de idade, dando todo o suporte necessário para 

o crescimento saudável, inclusive com o custeio de exames e outros procedimentos 

necessários, na medida do possível.

EDUCANDO COM QUALIDADE 2.658.398,45      

Objetiva-se uma educação de qualidade, como instrumento de emancipação social,

possibilitando o acesso a informações estratégicas, ao desenvolvimento de compe-

tências e ao conhecimento dos direitos e deveres de cidadania para os alunos do 
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ensino fundamental, visando o desenvolvimento integral, uma boa aprendizagem,

a promoção do exercício da cidadania, através de profissionais da educação quali-

ficados, com a oferta de material didático e pedagógico, uniformes escolares, espaço

físico apropriado, transporte escolar, merenda escolar, enfim, toda a estrutura 

para o desenvolvimento do ensino público. Busca-se a melhoria do IDEB e a redução

da taxa de reprovação. De 2013 para 2014 o índice de reprovação caiu da média 7

para 4,3%

ENSINANDO PARA O FUTURO 89.611,91           

Visa-se atender os alunos do ensino médio no transporte escolar para 80% dos

alunos que freqüentam o Ensino Médio, no Município. De 2013 para 2014 o índice

subiu de 69,56 para 74,53%.

APOIANDO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 67.113,44           

O município faz um repasse financeiro mensal a A AUETH - Associação Universitária 

dos Estudantes de Tio Hugo, para auxiliar os estudantes universitários, como um 

de cursos de especialização, ofertados no Polo UAB deTio Hugo. 

CRESCENDO COM EDUCAÇÃO 424.374,97         

Visa-se garantir o número de vagas em 50%, para as crianças na faixa etária de 04 

04 meses a 03 anos, na Escola Municipal de Educação Infantil e garantir o atendi-

mento em 100% para as crianças na faixa etária de 04 e 05 anos. De 2013 para 2014

o índice de atendimento na faixa etária de 04 meses a 03 anos subiu de 41,66 para

53,55. Já na faixa etária de 04 e 05 anos é mantido 100% de atendimento.

FOMENTO À CULTURA, ESPORTE E LAZER 204.507,84         

Objetiva-se ampliar o número de participantes dos grupos e oficinas culturais em 

10% em relação ao número de habitantes. De 2013 para 2014 o índice foi de 7,13

para 9,8%. Promover ações e campanhas de incentivo a leitura buscando ampliar 

em 30% os leitores e pesquisadores adeptos à biblioteca pública. Em 2014 esta 

meta já foi atingida. Ampliação do acervo bibliográfico da biblioteca pública 

municipal em 50% totalizando 5.355 exemplares, meta também atingida em 2014.

Pretende-se também criar um grupo municipal de teatro, um grupo municipal de 

violão e ainda uma orquestra municipal além de manter os grupos culturais já 

existentes: Grupo Portal e Portalzinho, Grupo de Danças, Grupo de Flauta Doce,

Canto e Violino, Infanto-Juvenil, totalizando em 16 grupos culturais mantidos 

pelo município.

DESENVOLVIMENTO URBANO EM AÇÃO 425.125,66         

O objetivo é organizar e estruturar a sede municipal, obedecendo as normas legais, 

visando o embelezamento urbano e o bem-estar, aumentar o percentual do

 perímetro urbano dotado com obras de infra-estrutura para 75%, sendo que

estima-se que o índice atual é de 70%.

INTERIOR DESENVOLVIDO 201.773,47         

Visa-se desenvolver, de forma igualitária e contínua para toda a população que 

reside no meio rural do município, ações que venham a contemplar as necessidades 

básicas em relação aos fatores de infra-estrutura, dando um suporte permanente

em todos os quadrantes do interior, no sentido de propiciar melhor qualidade de 

vida à comunidade. Atualmente o atendimento é de 100% da comunidade rural 

incentivo à formação superior. Além disso,  busca-se ampliar para 10 o número

de cursos de graduação, ofertados no Polo UAB de Tio Hugo e para 04 o número



com serviços qualificados conforme a necessidade, sendo que se pretende manter

este índice.

MORAR MELHOR 15.588,36           

Busca-se promover a construções e reformas de casas de moradia, buscando 

proporcionar a essas pessoas melhor qualidade de vida, reduzindo a desigualdade

social, atender em média 15 famílias anualmente com novas unidades habitacionais

e 20 famílias anualmente com reformas de unidades habitacionais. Para 2014 esta

meta deve ser atingida até o final do exercício.

SOS MEIO AMBIENTE 187.246,75         

O objetivo é promover a educação ambiental à comunidade, fiscalizar e orientar a

 população, regulamentar questões do meio ambiente em geral para a preservação

 ambiental e o equilíbrio natural. Também garantir o recolhimento dos resíduos 

sólidos gerados no Município de forma a manter a cidade limpa e organizada.

Tem-se como metas são licenciar 80% de estabelecimentos com atividades de

impacto local existentes no município, realizar no mínimo 3  eventos/atividades

anuais de conscientização ambiental à comunidade. Em 2014 estima-se que foi 

atingido o índice de 40% dos estabelecimentos, havendo a realização de 2 eventos

e foi atendida uma área de 109 Km diários no Município com recolhimento do lixo.

FORTALECIMENTO DO CAMPO 190.035,48         

Almeja-se a geração de emprego e renda, tornando a atividade rural auto-sustentável,

garantindo a permanência das famílias nas suas propriedades e produzindo mais.

Disponibilizar equipe de profissionais especializados em parceria com a EMATER 

para orientar os produtores; dar incentivos para a diversificação de culturas, bacia

leiteira, produção avícola e outras produções primárias; manter maquinários em bom

estado de conservação e adquirir novos, na medida do possível, prestar serviços com

tratores, máquinas e equipamentos do Município para que os pequenos produtores

rurais tenham melhores condições de produzir. Atualmente são atendidas 100% 

de famílias com pequenas propriedades rurais com ações do programa, sendo que

objetiva-se manter este índice.

TIO HUGO - CRESCIMENTO INTEGRADO 250.674,43         

O objetivo é fortalecer as empresas locais, assim como incentivar a instalação de

novas empresas no município, gerando empregos na comunidade, movimentando 

a economia, provocando a sustentabilidade e o desenvolvimento do Município,

aumentar no mínimo em 10%  anualmente  de empresas atendidas com ações 

do programa e aumentar no mínimo 10% anualmente de pessoas atendidas nas 

ações do programa. Em 2014 este índice está sendo atingido.


