
ref Ações / projetos Resultados Espacialização Prioridade Indicadores de controle
Custo Estimado 

(R$)

Prazo Para 

Resultados

AFIRMAÇÃO DA CULTURA

CULT-1 Implantação do Centro Cultural do Recôncavo Aumento da oferta de áreas de lazer e cultura, 

aumentando o sentimento de pertença da 

população Franciscana

São Francisco do Conde Alta nº de moradores locais visitando o 

Parque, índice de satisfação em 

pesquisas, citações em redes sociais de 

internet

médio

Elaborar Plano de Desenvolvimento Industrial Sustentável e de Infraestrutura (PDISI 

) para o Distrito Industrial de São Francisco do Conde estabelecendo estratégias de 

desenvolvimento, zonas específicas e seus respectivos parâmetros e restrições.

Adequação do potencial paisagístico e cultural 

a uso mais identitário

Plano Elaborado 750.000 a 1.500.000 curto

Reformar edifício da garagem e edifício da secretaria da fazenda de forma 

integrada e relacionada à Orla para abrigar área para espetáculos, eventos e 

exposições.

Adequação do potencial paisagístico e cultural 

a uso mais identitário

% da Obra concluída, Equipamentos 

locados

24.000 a 90.000 / ano curto

Urbanizar entorno, possibilitando espaços externos de manifestação cultural. Revitalização do Centro e da Orla; % da Obra concluída, Equipamentos 

locados

curto

Definir calendário de eventos culturais e sociais para o espaço nº de eventos realizados médio / longo

Ministrar palestras, seminários, exposições (documentos, fotografias, vídeos, 

objetos, etc.) de temas ligados à Produção Cultural e Artística do Município

Divulgação das riquezas do Município e 

envolvimento do cidadão com sua cultura

nº de eventos realizados 12.000 a 24.000 / ano médio / longo

Criar boxes permanentes de venda para artesanato local boxes construídos e licitados aos artesãos nº de artesãos beneficiados médio / longo

Criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e o  Conselho de 

Desenvolvimento Ambiental

espaço para feira de artesanato definido e 

servindo como fonte de renda alternativa aos 

artesões da região (ponto de referência para 

comercialização dos produtos)

nº de artesãos beneficiadas médio

Elaborar projeto para captação de recursos Convênio firmado entre a Agência de 

Desenvolvimento, Prefeitura Municipal a 

Secretaria de Cultura, o SEBRAE e o Banco 

Mundial 

Convênios firmados   Recursos captados 

(R$)

1.000 a 2.500 curto

Desenvolvimento de Fórum Cultural do Município para organização de atividades e 

eventos

Eventos e calendário de atividades 

programados;

nº de fóruns realizados médio

Promover campanhas de promoção cultural Planejamento de comunicação eficiente 

divulgando a cultura do Município e a 

necessidade de conservá-la

nº de reportagens divulgando a cultura do 

Município na mídia, citações em redes 

sociais de internet

4.000 a 10.000 / ano curto / médio

CULT-2 Criação do Parque Histórico Cultural de São Francisco do Conde Parque com Museu e equipamentos voltados 

ao  convívio social e afirmação cultural para a 

população do Município e ancorando o 

turismo na região e o desenvolvimento de 

atividades correlatas.

São Francisco do Conde - 

São Bento das Lajes

Alta nº de moradores locais e turistas visitando 

o parque, índice de satisfação de turistas, 

citações em redes sociais de internet

curto

Construção do Espaço Memorial da Viola Machete; % da Obra concluída, Equipamentos 

locados

750.000 a 1.500.000 curto

Implantação do Centro África-Bahia - Museu da Diáspora % da Obra concluída, Equipamentos 

locados

750.000 a 1.500.000 curto



ref Ações / projetos Resultados Espacialização Prioridade Indicadores de controle
Custo Estimado 

(R$)

Prazo Para 

Resultados

AFIRMAÇÃO DA CULTURA

Reestruturação do edifício da antiga escola agrícola a partir de suas ruínas - 

incorporação aos demais equipamentos

% De projeto e  Obra concluída, 

Equipamentos locados

750.000 a 1.500.000 curto

Reestruturação de cais, construção de atracadouro  com uma pequena estrutura de 

apoio para embarcações de pesca;

Revitalização da área a partir dos seus usos e 

vivências tradicionais;

% De projeto e  Obra concluída, 

Equipamentos locados

24.000 a 90.000 / ano médio

Paisagismo e urbanização do entorno com criação de ciclovia, mirantes e trilhas. diversificação do programa de visitação. % da Obra concluída, Equipamentos 

locados

curto

CULT-3 Criação de Pontos de Cultura Captação de investimentos, fomento à cultura 

local, incremento à formação da cidadania e 

ao sentimento de pertença.

Orla da Sede de São 

Francisco do Conde;

Centro de Monte 

Recôncavo;

São Bento das Lajes;

Engenho de Baixo.

Pontos de Cultura implementados curto / médio alto

CULT-4 Desenvolvimento de Programa de Visitação Histórica, diversificação do programa de visitação a 

partir dos projetos estratégicos implantados

Município Baixa nº de moradores locais e turistas visitando 

marcos históricos diversos no município, 

índice de satisfação de turistas e 

moradores

CULT-5 Realizar, em conjunto com Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, estudos e pesquisas para 

identificação e promoção de oportunidades de desenvolvimento

Município Média curto / médio

Definição do modelo turístico do Município baseado nas suas características 

ambientais e culturais

Incremento do turismo, reforço da identidade 

cultural

Fluxo turístico 100.000 curto

Desenvolver calendário de eventos regular (semanal e mensal) e promover 

divulgação regional, especialmente relacionando eventos como: festival de cultura, 

rodeio e cavalgada, São João, micareta, reizado, puxada, etc;

rotina de visitação turística criada e servido 

como opção de lazer para a população da 

RMS e Recôncavo

nº de turistas presentes na cidade médio

Divulgação e manutenção de informações constantes sobre eventos em internet, 

redes sociais, aplicativos, etc.

Incremento do turismo, reforço da identidade 

cultural

Tracking de visitas 96.000 a 384.000 / ano curto

CULT-6 Adequação das áreas de Orla para pedestres melhoria da qualidade de vida, incremento do 

turismo, reforço da identidade cultural

Sede, Engenho de Baixo e 

Santo Estevão

Média nº de equipamentos instalados curto

################################################################

#####

CULT-7 PROJETO - MIRANTES DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - Projeto e implantação 

de praças mirantes nos principais pontos de visada da Baía de Todos os Santos 

no Município.

Incremento no potencial turístico do município Média % De projeto e  Obra concluída, 

Equipamentos locados

médio

CULT-8 Desenvolver e aplicar projeto de sinalização para o turismo. melhoria da informação e atendimento ao 

turista

Município Baixa placas instaladas; índice de satisfação de 

turistas

médio



ref Ações / projetos Resultados Espacialização Prioridade Indicadores de controle
Custo Estimado 

(R$)

Prazo Para 

Resultados

AFIRMAÇÃO DA CULTURA

CULT-9 Desenvolvimento de programas de ensino sobre a história, geografia e cultura 

local nas escolas.

Formação da cidadania e civilismo, 

aumentando o sentimento de pertença da 

população e ajudando a manutenção da 

cultura e do meio ambiente.

Município Alta

Formação de professores professores formados médio

Elaboração e produção de cartilhas cartilhas elaboradas, produzidas e 

aplicadas

longo

Programa de Visitas Guiadas aos destinos turísticos locais através das escolas 

municipais.

visitas de escolas realizadas curto

CULT-10 Projeto e Construção da sede do Conselho Municipal de Cultura de São Francisco 

do Conde

Criação de espaço específico para atuação do 

conselho

Orla - Sede São Francisco 

do Conde (Centro Cultural 

do Recôncavo)

Média Espaço projetado; Espaço Construído médio médio



ref Ações / projetos Resultados Espacialização Prioridade Indicadores de controle Custo Estimado (R$)
Prazo Para 

Resultados

VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

MA-1 #################################################################### Ampliação do controle ambiental sobre área 

costeira;

Diminuição dos riscos de degradação 

ambiental na Baía de Todos os Santos; 

Área Costeira do Município e Baía de Todos 

os Santos

Alta PMGC Implementado;

ZEE-C Implementado;

médio

MA-2 Elaborar Plano de Desenvolvimento Industrial Sustentável e de Infraestrutura (PDISI ) 

para o Distrito Industrial de São Francisco do Conde estabelecendo estratégias de 

desenvolvimento, zonas específicas e seus respectivos parâmetros e restrições.

diminuição do risco de contaminação com a 

disposição correta de resíduos sólidos.

Estrada entre Socorro e a BA-522 Alta Plano Elaborado médio / longo

Desenvolver programa de reciclagem e compostagem do lixo programa desenvolvido e 

aplicado

médio / longo

implantar cooperativa e usina de aproveitamento de resíduos sólidos cooperativa e usina 

implantadas

médio / longo

cadastramento e capacitação de população carente que atualmente exerce 

catação irregular de lixo, para trabalho em cooperativa.

nº de cooperativados e 

volume de lixo reciclado por 

ano

médio / longo

MA-3 Recuperar matas ciliares diminuição do assoreamento, recuperação da 

biota, manutenção dos manguezais

Municipal Alta 20.000.000 médio / longo

reflorestamento com a utilização de espécies nativas da Mata Atlântica. nº de árvores plantadas, áreas 

reflorestadas

médio / longo

MA-4 Criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e o  Conselho de 

Desenvolvimento Ambiental

População atendida pelos sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário com qualidade e usufruindo de 

melhor qualidade de vida e saúde

Municipal Alta % das obras realizadas 20.000.000 curto / médio

MA-5 Implantar programa de ampliação e requalificação do sistema de drenagem em 

áreas urbanas

População atendida pelos sistemas de macro 

e micro drenagem pluvial evitando enchentes, 

deslisamentos ou outros riscos relacionados.

Especialmente em áreas próximas às ZPEs 

(Zonas de Proteção de Encostas)

Alta % das obras realizadas 6.000.000 médio

MA-6 Urbanizar as orlas em Zonas Portuárias Orla da Sede, São Bento das Lajes, Engeho 

de Baixo, Santo Estevão, Ilha das Fontes e 

Ilha do Pati.

Média 20.000.000 médio

Elaborar concursos para projetos Projetos elaborados com qualidade e 

comunidade mobilizada

melhor projeto eleito

Captar recurso e Executar as obras de urbanização Orla urbanizada e oferecendo opção de lazer 

ao cidadão e atraindo turistas

% das obras realizadas

MA-7 Implantar programa de pavimentação Ruas pavimentadas, oferecendo ao cidadão 

espaços urbanizados e humanizados

Municipal Alta % das obras realizadas 6.000.000 médio

MA-8 Construção e recuperação de Cais e Pontes Cais e pontes existentes recuperados e 

novos equipamentos construídos oferecendo 

novas possibilidades ao turismo náutico

Orla da Sede, São Bento das Lajes, Engeho 

de Baixo, Santo Estevão, Ilha das Fontes e 

Ilha do Pati.

Alta % das obras realizadas 6.000.000 médio



ref Ações / projetos Resultados Espacialização Prioridade Indicadores de controle Custo Estimado (R$)
Prazo Para 

Resultados

VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

MA-9 Qualificação ou realocação das áreas ocupadas pelas populações em áreas de 

sensibilidade ambiental ou risco de deslisamento

Áreas recuperadas e população fora de 

perigo e vivendo com dignidade

Municipal Alta % das obras realizadas 30.000.000 médio / longo

MA-10 Requalificação de Bairros Bairros recuperados oferecendo habitação de 

qualidade e espaços humanizados para o 

convívio social

Municipal Alta % das obras realizadas 15.000.000 médio / longo

MA-11 Implantar programa de educação ambiental Modelo de Educação Ambiental criado                                     

Cidadão consciente do seu papel na 

preservação das riquezas do Município

Municipal Alta % da população consciente do 

valor ambiental do Município e 

do seu papel na preservação 

das riquezas naturais

médio / longo

Elaborar projeto para captação de recursos Convênio firmado entre a Agência de 

Desenvolvimento, Prefeitura Municipal o 

IBAMA, o CRA, as ONGs e o Banco Mundial 

Convênios firmados   

Recursos captados (R$)

1.000 a 2.500 curto

Promover campanhas de valorização histórica e ambiental do município Planejamento de comunicação eficiente 

divulgando as riquezas do Município e a 

necessidade de preservá-las, mostrando que 

o dono desta riqueza é o cidadão 

Franciscana

nº de reportagens divulgando 

as riquezas do município na 

mídia

12.000 a 48.000 / ano curto / médio

Realizar, em conjunto com Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e com 

o Conselho Municipal do Meio Ambiente, estudos e pesquisas para identificação e 

promoção de oportunidades de desenvolvimento

Divulgação das riquezas do Município e 

envolvimento do cidadão com seu patrimônio 

natural

nº de eventos realizados 24.000 a 96.000 / ano curto / médio

MA-12 PROJETO SEMENTES FRANCISCANAS: 

Formar crianças na primeira idade para a preservação e respeito ao meio 

ambiente

Formação familiar de conscientização da 

preservação das riquezas ecológicas do 

município

Municipal Alta % de crianças e famílias 

envolvidas

curto/ médio

Inserir conteúdo de meio ambiente no currículo escolar do ensino fundamental Alunos estudando sobre a temática ambiental 

em disciplina específica do ensino 

fundamental

nº de alunos aprovados na 

disciplina Educação Ambiental

12.000 a 50.000 / ano médio

Implementar material paradidático de apoio à aprendizagem sobre ecologia, 

natureza e cultura no ensino fundamental

Ampliação do conhecimento sobre a natureza 

e sua importância

nº de livros aplicados 12.000 a 50.000 / ano curto

MA-13 Envolver a comunidade na fiscalização ambiental, promovendo cursos de 

capacitação, formando vários fiscais voluntários do meio-ambiente

Comunidade envolvida na fiscalização do 

meio-ambiente, consciente do valor do seu 

patrimônio, conhecendo melhor a sua riqueza 

e colaborando com a preservação

Municipal Média nº de fiscais voluntários 

formados

5.000 a 10.000 / ano médio / longo

MA-14 Qualificação de espaços públicos Melhorias na qualidade do ambiente urbano e 

na vida dos cidadãos

Municipal Alta % de obra e equipamentos 

instalados

curto

Instalar equipamentos como bancos, luminárias, lixeiras aliados a um paisagismo 

que utilize plantas nativas de Mata Atlântica

Requalificar e dar uma nova dinâmica aos espaços urbanos, especialmente 

naqueles voltados à restituição da relação cultural da cidade com a Baia de Todos 

os Santos



ref Ações / projetos Resultados Espacialização Prioridade Indicadores de controle Custo Estimado (R$)
Prazo Para 

Resultados

VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

MA-15 Intensificar e qualificar o monitoramento e fiscalização ambiental de acordo com 

Código de Meio Ambiente do Município

Ampliação da fiscalização ambiental e 

manutenção do meio ecológico

Municipal Alta nº de autos efetuados médio

monitoramento da qualidade das águas e fiscalização da destinação de resíduos 

urbanos e industriais

médio / longo

coibir a utilização de bombas para pesca na Baía de Todos os Santos. médio / longo

MA-16 Projeto de recuperação do manguezal – educação ambiental, limpeza de lixo e 

esgoto;

Preservação de bioma de mangue Sede Alta nº de pessoas envolvidas médio / longo

MA-17 Realizar Estudo Geológico detalhado sobre ZPEs e desenvolver Plano Municipal 

de Redução de Áreas de Risco 

Controle e redução de acidentes em áreas de 

encostas por ação das chuvas

Sede, Monte Recôncavo, Socorro. Alta nº de ações ou obras 

desenvolvidas; indíces de 

ocorrências de acidentes

curto

MA-18 Promover ou Captar Usina de Reciclagem no Município diminuição do impacto da disposição e 

armazenamento de resíduos sólidos;

Estrada entre Socorro e a BA-522 Alta Curto

Desenvolver programa de reciclagem e compostagem do lixo 

implantar cooperativa e ou captar empresa de aproveitamento de resíduos sólidos geração de emprego e renda no município.

cadastramento e capacitação de população carente que atualmente exerce 

catação irregular de lixo, para trabalho em separação e transformação de 

resíduos.

MA-19 Criar hortos municipais para gerar mudas de árvores frutíferas, ornamentais 

para fins urbanísticos e típicas da região para fins de reflorestamento e 

preservação ambiental.

Utilização de técnicas modernas de cultivo no 

campo. diversificação da produção de frutos 

na região.

Jabequara, Sede, Caípe e Muribeca Média nº de mudas produzidas e 

plantadas.

Médio

MA-20 Recuperação do Subaé apoiar o município de Santo Amaro nas 

ações previstas pelo seu Plano Diretor de 

recuperação do Rio Subaé com vistas a 

barrar a contaminação do rio que impacta o 

município de São Francisco do Conde

Regional Alta n° de ações promovidas longo

MA-21 Fomentar educação ambiental em meio corporativo (empresas de prestação de 

serviços, indústrias, comércio)

Conscientização acerca dos problemas 

ambientais e entendimento sobre as 

oportunidades oferecidas ao município pelo 

meio ambiente

Município Nº de cursos promovidos 

Nº de participantes 

Nº de negócios e 

organizações “verdes” criadas

30.000 / ano médio
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Prazo Para 
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

INST-1 Criar o “Espaço do Cidadão”  para ser o lócus do Sistema Municipal de 

Planejamento, promotor da democratização das informações e das decisões

Espaço do Cidadão criado prestando serviços 

e disponibilizando informações para o cidadão

São Francisco do Conde - Sede - Orla, Centro Média nº de protocolos de serviços 3.000 a 6.000 médio / longo

Elaborar Plano de Desenvolvimento Industrial Sustentável e de Infraestrutura 

(PDISI ) para o Distrito Industrial de São Francisco do Conde estabelecendo 

estratégias de desenvolvimento, zonas específicas e seus respectivos parâmetros e 

restrições.

Balcão de Informações fornecendo dados do 

PDU e do cadastro imobiliário

Plano Elaborado 10.000 a 30.000 curto

Agregar serviços da prefeitura no Espaço do Cidadão, tais como os relacionados à 

implantação das normas urbanísticas, aos pagamentos de tributos municipais e ao 

recebimento por parte dos fornecedores

Resolução de problemas burocráticos com 

maior agilidade

nº de “problemas burocráticos” 

resolvidos pelo SAC da 

prefeitura

10.000 a 50.000 médio

Implementar o Sistema Municipal de Planejamento, tendo como referências 

unidades espaciais - SIG

SIG montado, fornecendo subsídios ao 

planejamento de diversas atividades do 

Município

nº de acessos ao sistema 100.000 a 250.000 médio

Construir edificação do Espaço do Cidadão Espaço do Cidadão construído % da obra concluída médio / longo

INST-2 Criar Agência de Desenvolvimento Agencia de desenvolvimento criada Municipal Média nº de projetos criados e 

implementados, pela agência

20.000 a 40.000 médio / longo

Implementar projetos Projetos em andamento e executados nº de projetos em andamento                                 

nº de projetos executados

60.000 a 180.000 / ano médio

INST-3 Criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e o  Conselho de 

Desenvolvimento Ambiental

Maior desenvolvimento nas áreas  urbana e 

ambiental

Municipal Alta Índice de desenvolvimento 

urbano                           índice 

de conservação ambiental

12.000 a 24.000 / ano curto

Organizar Conselhos para fiscalizar a implantação do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Municipal da cidade e coordenar suas  revisões

Conselho de memória do município criado e 

atuado, alémfiscalização das ações do Plano 

Diretor, bem como o bom funcionamento 

deste

O bom andamento das ações 

e de seus objetivos

12.000 a 24.000 / ano médio / longo

INST-4 Implantar o Orçamento Participativo Orçamento participativo implementado Municipal Alta % do orçamento municipal 

discutido com a comunidade

2.000 médio / longo

INST-5 Agregar voluntários para coordenação e participação em programas específicos Eficácia  no atendimento e no andamento de 

programas  públicos garantida

Municipal Baixa nº de inscrições voluntários 10.000 médio

INST-6 Conceber, implementar e gerenciar banco de dados com indicadores dos 

projetos e programas dos Planos e de seus resultados

Banco de dados indicando a melhor forma de 

conduzir as ações e  os programas do Plano

Municipal Baixa Resultados obtidos nos 

projetos e  programas do 

Plano 

10.000 a 120.000 / ano longo

INST-7 Promover eventos semestrais de prestação de contas de cada setor da Prefeitura Eventos semestrais promovidos para a  

prestação de contas de cada setor da 

Prefeitura

Municipal Média nº de pessoas interessadas no 

evento

1.000 / ano médio / longo

Criar site na internet com prestação de contas de cada setor da prefeitura, além de 

informações institucionais

Site criado nº de acessos ao site 5.000 a 10.000 médio



ref Ações / projetos Resultados Espacialização Prioridade Indicadores de controle Custo Estimado (R$)
Prazo Para 

Resultados

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Incluir o site em portais de cidades e turismo Site linkado aos portais nº de acessos ao portal 2.000 médio

INST-8 Criar sistema de comunicação social para interação com os cidadãos – 

sugestões, reclamações, participação em projetos, etc

Maior interação da população com projetos 

relacionados à administração pública

Municipal Média nº de pessoas envolvidas em 

projetos sociais

6.000 +               12.000 a 

24.000 / ano

médio

Criação da Ouvidoria  Municipal  Maior credibilidade da Prefeitura com os 

moradores

nº de pessoas atendidas pela 

Ouvidoria

6.000 / ano médio

Promover sistema de avaliação da satisfação dos cidadãos em relação a qualidade 

dos serviços prestados por cada setor da prefeitura

Sistema de avaliação da satisfação dos 

moradores

nº de avaliações feitas 2.000 +               3.600 / ano médio

INST-9 Desenvolver projetos conjuntos e programas de intercâmbio e cooperação com: 

os municípios vizinhos, com organismos de desenvolvimento urbano nacionais 

ou internacionais, públicos ou privados com a União e com o  Estado

Obtenção de programas de intercâmbio e 

cooperação com outros municípios, 

organismo de desenvolvimento urbano, com a 

União e com o Estado

Municipal Baixa nº de programas de 

intercâmbio e cooperação 

12.000 a 60.000 / ano médio / longo

INST-10 Realizar, em conjunto com Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, estudos e pesquisas para 

identificação e promoção de oportunidades de desenvolvimento

Aumento de oportunidades de 

desenvolvimento

Municipal Baixa nº de oportunidade de 

desenvolvimento

6.000 a 24.000 / ano longo

INST-11 Melhorar a competitividade da economia local, seja em aspectos regulatório-

institucionais ou em outros de fortalecimento de fatores locacionais

Aumento de competitividade da economia 

local, gerando maior movimentação desta

Municipal Alta nº de crescimento de novas 

empresas

8.000 a 32.000 / ano longo

INST-12 Planejar e executar Marketing Institucional visando ampliar a atração de novos 

empreendimentos 

Ampliação de novos investimentos Municipal Média nº de novos investimentos 12.000 a 60.000 / ano médio / longo

INST-13 Legalizar as Rádios Comunitárias do Município  Maior quantidade de rádios comunitárias 

funcionando legalmente no município 

Municipal Baixa nº de rádios legalizadas 5.000 médio

INST-14 Estabelecer canais de articulação e parcerias Aumento de parcerias com empresas de 

fomento, concessionárias de infra-estrutura, 

órgãos governamentais e instituições de 

capacitação

Municipal Alta nº de parcerias estabelecidas 4.000 a 12.000 +         12.000 

a 48.000 / ano

médio

Instituições de fomento das esferas pública e privada, nacionais e internacionais

Concessionárias de infra-estrutura

Órgãos governamentais

Instituições de capacitação/educação, de prestação de serviços sociais e de apoio 

a atividades econômicas

INST-15 Desenvolver projetos de estímulo e apoio ao empreendedorismo local, 

facilitando a criação e sobrevivência das pequenas e médias empresas, bem 

como a modernização das atividades empresariais já existentes na cidade

Criação de pequenas e médias empresas e a 

modernização das atividades empresariais

Municipal Alta nº de novas empresas de 

pequeno e médio porte

12.000 a 24.000 / ano longo

INST-16 Montar Sistema Municipal de Planejamento e Gestão urbana criando: Maior qualidade na gestão urbana Municipal Alta Índice de qualidade urbana 18.000 +                    60.000 a 

360.000 / ano

médio

Assessoria de planejamento e informação



ref Ações / projetos Resultados Espacialização Prioridade Indicadores de controle Custo Estimado (R$)
Prazo Para 

Resultados

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Gerência de planejamento

Gerência de urbanismo

Gerência de Meio-Ambiente

Gerência de informação

Gerência de Desenvolvimento

Agência de Desenvolvimento                            Conselhos

INST-17 Contribuir para o planejamento estratégico setorial na prefeitura Possuir uma administração mais moderna Municipal Baixa Índice de crescimento do 

município

sem custos curto

INST-18 Colaborar na elaboração e/ou coordenação de projetos e programas de interesse 

do município (sede, zona rural e distritos)

Apoio total a projetos de interesse do 

município 

Municipal Alta nº de projetos implantados 

com o apoio da prefeitura

6.000 +                      6.000 a 

24.000 / ano

curto

Enfoque educacional

Enfoque ambiental

Enfoque social

Enfoque cultural

Enfoque espacial urbano (meios de habitação, de trabalho, de recreação), etc

INST-19 Implantar Sistema Geoprocessado com informações relativas a: Possuir um sistema de geoprocessamento 

com informações estratégicas sobre o 

município 

Municipal Alta Tempo de agilidade do serviço 

público disponível a população

20.000 a 50.000 +    18.000 a 

36.000 / ano

médio / longo

Cadastro Imobiliário Modernização e informatização da prefeitura

Cadastro de Logradouros e infra-estrutra urbana

Cadastro de Atividades

Planejamento e gestão urbana

Cobertura de Serviços

Orçamento participativo

Trabalhos desenvolvidos pela Prefeitura

Trabalho desenvolvido por outras instituições voltadas ao desenvolvimento local

INST-20 Criar Sistema de Informações da Habitação  SIHAB visando: Possuir um sistema de informações da 

habitação prioritariamente das áreas 

indicadas no zoneamento como ZEIS

Municipal Alta nº de informações levantadas 10.000 a 20.000 +     12.000 a 

36.000 / ano

médio

Acompanhar efetivamente as ações programadas pela Política habitacional 

Integrar os sistemas de informação existentes em relação à habitação 

Obter e fornecer dados para subsidiar as diversas atividades desenvolvidas por 

organismos públicos e privados interessados no setor habitacional

Democratizar e descentralizar as informações do setor de habitação



ref Ações / projetos Resultados Espacialização Prioridade Indicadores de controle Custo Estimado (R$)
Prazo Para 

Resultados

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

INST-21 Desenvolvimento de medidas para regularização fundiária relacionado à Plano de 

Habitação

Formalização de espaços urbanos, direito 

social à moradia garantido.

Municipal Alta nº de unidades habitacionais 

regularizadas

médio / longo

INST-22 Criar os sistemas de fiscalização urbana integrado – fixo/itinerante, e pro-ativo 

para controle e orientação de:

Ter um política de fiscalização urbano 

integrado

Municipal Alta Tempo de agilidade do serviço 

público disponível a população

12.000 a 48.000 / ano médio / longo

Parcelamento do Solo

Uso e Ocupação do Solo

Edificações

Polícia Administrativa

Sinalização de Obras e retificação das vias

INST-23 Coordenar a implementação do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal da 

cidade, bem como viabilizar as revisões

Plano diretor implementado Municipal Alta nº de propostas colocadas em 

prática 

sem custo longo

INST-24 Estabelecer rede de relações articulando o setor público e a sociedade civil 

organizada e coordenar ações de planejamento

Canais de articulação estabelecidos Municipal Baixa nº de pessoas atingidas sem custo longo

INST-25 Formar e capacitar quadro de fiscais e auditores Melhoria do quadro de fiscais e auditores Municipal Alta nº de funcionários formados e 

capacitados

6.000 a 12.000 / ano médio / longo

INST-26 Formar estrutura do tipo agência de desenvolvimento para dar suporte à 

elaboração e à realização de projetos de captação de recursos e articular-se com 

outros órgãos de fomento

Órgão de apoio para a elaboração e à 

realização de projetos de captação de 

recursos formado

Municipal Alta nº de projetos implementados 20.000 +                    12.000 a 

36.000 / ano

médio / longo

INST-27 Distribuir os recursos e benfeitorias no PPA/ LDO/ LOA, tendo como base o 

pacto territorial e o orçamento participativo, oferecendo espaço aos distritos na 

discussão

Ter um orçamento participativo, que distribui 

melhor recursos e benfeitorias

Municipal Alta nº de projetos beneficiados 

com a distribuição das verbas

sem custo médio / longo



ref Ações / projetos Resultados Espacialização Prioridade
Indicadores de 

controle

Custo Estimado 

(R$)

Prazo Para 

Resultados

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SOC-1 Estímulos à ampliação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira - UNILAB

Incremento de massa crítica no município, 

atrações de investimentos, cidadãos com 

melhor nível de formação

Sede - São Francisco 

do Conde - ZUM-4

Alta nº de novos cursos 

implantados

n° de alunos 

matriculados

longo

SOC-2 Elaborar Plano de Desenvolvimento Industrial Sustentável e de Infraestrutura (PDISI ) 

para o Distrito Industrial de São Francisco do Conde estabelecendo estratégias de 

desenvolvimento, zonas específicas e seus respectivos parâmetros e restrições.

Espaços para prática de esportes 

construídos.

Sede - São Francisco 

do Conde e Jabequara 

das Flores

média Plano Elaborado curto

SOC-3 Desenvolvimento da Assistência Social no Município Municipal alta médio / longo

Desenvolver Programa de Assistência Social para Crianças e Adolescentes Orientação e auxílio para crianças e 

adolescentes carentes, evitando que se 

envolvam com drogas, marginalidade.

nº de jovens 

beneficiados

longo

Criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e o  Conselho de 

Desenvolvimento Ambiental

nº de crianças atendidas curto

Criar cursos profissionalizantes nas localidades que possam ampliar o acesso ao 

emprego, especialmente relacionados às oportunidades criadas pelo CIA;

Manutenção do trabalhador em seu local 

de origem, desenvolvimento da economia 

local e incremento social;

nº de pessoas formadas curto

Criar oficinas de empreendedorismo voltado para atividades associadas ao Turismo Incremento na taxa de criação de novos 

negócio, associados à atividade turística, 

bem como em seu índice de sucesso

nº de pessoas treinadas  

nº de novos negócios 

criados no segmento    

médio

Promover cursos de capacitação dos profissionais da área social. Área social contando com profissionais 

capacitados em cursos especiais, 

propiciando melhoria do atendimento dado 

pelos profissionais da área social.

nº de cursos 

implantados no 

município, nº de 

profissionais atingidos.

curto

Criar projetos para capacitação e assistência aos pequenos agricultores: Campo apresentando melhores condições 

de infra-estrutura e de habitações. 

nº de casas melhoradas longo

Criação de oficinas profissionalizantes para os portadores de necessidades 

especiais.

Transformação centro de referencia do 

país em oficinas de profissionalização de 

portadores de necessidades especiais

nº de portadores de 

necessidades especiais 

beneficiados.

médio

Portadores profissionalizados atuando no 

mercado

Implantação de serviços de apoio a mulher Serviços de apoio à mulher funcionando nº de mulheres 

beneficiadas.

médio



ref Ações / projetos Resultados Espacialização Prioridade
Indicadores de 

controle

Custo Estimado 

(R$)

Prazo Para 

Resultados

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Criação de projeto de assistência para a 3ª idade, oferecendo: nº de idosos 

beneficiados.

médio

cursos e trabalhos

oficinas de teatro, danças, quermesses, excursões, música, poesia, natação,...

assistência jurídica para defender os direitos dos aposentados.

Realizar, em conjunto com Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, estudos e pesquisas para 

identificação e promoção de oportunidades de desenvolvimento

Implantação de atendimento psico-social. Atendimento psico-social. implantado e 

atuante.

nº de pessoas 

beneficiadas.

médio

SOC-4 Implantar programa de qualificação de professores Melhoria no ensino municipal alta nº de professores 

capacitados

curto / médio

SOC-5 Viabilizar a implantação de Módulos Policiais em todos as aglomerações urbanas Ampliação da segurança pública. alta nº de módulos 

implantados

curto

SOC-6 Priorizar a Atenção Básica à saúde, através dos programas PSF e PACS; Melhoria da qualidade do atendimento 

médico e da saúde pública.

alta nº de atendimentos curto

SOC-7 Ampliar a oferta por serviços de saúde de média e alta complexidade; Diminuir a dependência da oferta de 

serviços polarizados relacionados à saúde 

em Salvador.

alta nº de atendimentos curto

SOC-8 Implantação de centros de educação infantil Ampliação do atendimento da rede de 

ensino e crianças inseridas no sistema de 

educação.

Sede - São Francisco 

do Conde

alta nº de crianças 

matriculadas

curto

SOC-9 Implantação de Maternidade municipal Melhoria da qualidade da saúde pública e 

diminuição da mortalidade neonatal.

Sede - São Francisco 

do Conde - ZUM-4

alta nº de pessoas 

beneficiadas

curto

SOC-10 Implantação de Clínica da criança Diminuição de doenças relacionadas às 

mulheres.

Sede - São Francisco 

do Conde - ZUM-4

alta nº de crianças atendidas curto

SOC-11 Implantação de Clínica da mulher ampliação da assistência programas de 

saúde da mulher, envolvendo ações de 

assistência ao pré-natal, redução da 

mortalidade materna, enfrentamento da 

violência, planejamento familiar, combate 

ao câncer de mama, etc.

Sede - São Francisco 

do Conde - ZUM-4

média nº e atendimentos curto



ref Ações / projetos Resultados Espacialização Prioridade
Indicadores de 

controle

Custo Estimado 

(R$)

Prazo Para 

Resultados

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SOC-12 Implantar Hospital Regional de São Francisco do Conde utilização da localização estratégica do 

município para atendimento e melhoria da 

saúde pública municipal, desaturando a 

polarização de Salvador e melhorando a 

saúde no município e na RMS

Sede - São Francisco 

do Conde- ZUM-4

média Hospital construído; 

hospital em 

funcionamento; número 

de atendimentos

curto

SOC-13 Municipalização da saúde (Habilitação na condição de Gestão Plana do Sistema 

Municipal de Saúde)

Melhoria na gestão da saúde pública. Municipal Média médio / longo

SOC14 Reestruturação do estádio. Melhoria de equipamento de lazer e 

incremento no incentivo ao esporte.

Sede - São Francisco 

do Conde

baixa % da obra e 

equipamentos 

instalados

curto

SOC-15 Reservar espaços para acolhimento de crianças e adolescentes carentes durante 

o dia, com reforço escolar, atividades esportivas e lúdicas relacionados ao Educa 

Chico.

Ampliação do alcance e efetividade do 

Programa Educa Chico

Centro de Formação do 

Esporte e de Cidadania 

de São Francisco do 

Conde (Sede);

Centro Esportivo de 

Jabequara;

Parque Municipal de 

Muribeca.

Alta nº de crianças atendidas Curto/ Médio médio/ longo

SOC-16 Criar cursos e oficinas profissionalizantes nas localidades que possam ampliar o 

acesso ao emprego, especialmente relacionados às oportunidades criadas pelo 

desenvolvimento do Cluster se São Francisco do Conde;

Manutenção do trabalhador em seu local 

de origem, desenvolvimento da economia 

local e incremento social;

Alta nº de pessoas formadas Médio médio/ longo

Criar oficinas de empreendedorismo voltado para atividades associadas ao Turismo Incremento na taxa de criação de novos 

negócio, associados à atividade turística, 

bem como em seu índice de sucesso

nº de pessoas treinadas  

nº de novos negócios 

criados no segmento    

Promover cursos de capacitação dos profissionais da área social. Área social contando com profissionais 

capacitados em cursos especiais, 

propiciando melhoria do atendimento dado 

pelos profissionais da área social.

nº de cursos 

implantados no 

município, nº de 

profissionais atingidos.

Criar projetos para capacitação e assistência aos pequenos agricultores: Campo apresentando melhores condições 

de infra-estrutura e de habitações. 

nº de casas melhoradas



ref Ações / projetos Resultados Espacialização Prioridade
Indicadores de 

controle

Custo Estimado 

(R$)

Prazo Para 

Resultados

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Criação de oficinas profissionalizantes para os portadores de necessidades especiais. Portadores de necessidades especiais 

capacitados para o mercado de trabalho;

Melhor inclusão social;

Desenvolvimento da cidadania.

nº de portadores de 

necessidades especiais 

beneficiados.

SOC-17 Incentivar a prática esportiva e a integração nos diversos bairros e entre eles. Incremento na qualidade de vida dos 

jovens, bem como estímulo a  valores 

associados à saúde e bem estar

Baixa nº de pessoas 

beneficiadas

médio curto



ref Ações / projetos Resultados Espacialização Prioridade Indicadores de controle
Fonte de recursos/

Instrumentos de Incentivo

Prazo Para 

Resultados

INFRA-ESTRUTURA ECONÔMICA

ECON-1 Fomentar o desenvolvimento do Setor Industrial, em parceiria com a SUDIC em 

área definida no Zoneamento Municipal

Desenvolvimento das atividades industriais, 

dinamizando a economia através da geração 

de emprego e renda e desenvolvendo o 

município através de maior arrecadação 

fiscal.

Macrozona Industrial 1;

Macrozona Industrial 2.

média Número de empresas 

instaladas

SDE, SUDIC, Prefeitura 

Municipal

médio / longo

Elaborar Plano de Desenvolvimento Industrial Sustentável e de Infraestrutura (PDISI 

) para o Distrito Industrial de São Francisco do Conde estabelecendo estratégias de 

desenvolvimento, zonas específicas e seus respectivos parâmetros e restrições.

Plano Elaborado curto

viabilizar infraestrutura através de PPP Nº equipamentos instalados curto

ECON-2 Fomentar cadeia focando a descomoditização local Desenvolvimento das atividades industriais 

além da produção de hard commodities, 

dinamizando a economia através da geração 

de emprego e renda e desenvolvendo o 

município através de maior arrecadação 

fiscal.

Macrozona Industrial 1;

Macrozona Industrial 2.

média -Número de empresas 

instaladas

-Setor de Atuação das 

Empresas Instaladas

-Volume de Investimento das 

Empresas Instaladas

-Nro de novos empregos 

gerados nos novos setores

% no PIB da produção dos 

novos setores

SDE, SUDIC, Prefeitura 

Municipal

médio / longo

#####################################################################

#####

Nº de empresas instaladas médio / longo

criar pacote de incentivos fiscais específicos em parceiria com a Secretaria da 

Fazenda Estadual

Nº de empresas instaladas médio / longo

fomentar e atrair micro e pequenas empresas de apoio e serviços correlatos ao 

setor, reforçando o cluster local

Nº de empresas instaladas SEBRAE

realizar cursos profissionalizantes para capacitar mão de obra local Número de empregos gerados médio / longo



ref Ações / projetos Resultados Espacialização Prioridade Indicadores de controle
Fonte de recursos/

Instrumentos de Incentivo

Prazo Para 

Resultados

INFRA-ESTRUTURA ECONÔMICA

ECON 3 Implantar projeto de desenvolvimento de serviços de apoio à indústria e de 

logística;

Capturar para a comunidade local o maior 

volume possível da demanda gerada pela 

vocação industrial do Município de São 

Francisco do Conde;

Aumento no grau de verticalização da 

economia

Macrozona Industrial 2. média Taxa de evolução do PIB;

Aumento de Empregos;

Aumento da renda.

Prefeitura Municipal SEBRAE                              

BNB

SDE

médio

Elaborar projeto para captação de recursos Capacidade de gestão do projeto e do 

estabelecimento de injunções adequadas 

junto a potenciais fontes de financiamento

Convênios firmados   Recursos 

captados (R$)

Prefeitura Municipal

SEBRAE

curto

Promover campanhas de estímulo ao setor maior integração entre os diversos elos da 

cadeia produtiva

Nº de alianças / parcerias 

formadas entre empresários

Prefeitura Municipal

SDE

curto / médio

Ministrar cursos, palestras, oficinas, seminários, e capacitações diversas aos 

produtores do setor industrial e de serviços

Capacitação dos produtores locais. nº de eventos realizados Prefeitura Municipal SEBRAE curto / médio

Envolver parceiros potenciais nos programas de capacitação e transferência de 

tecnologia para os produtores.

Ampliação da capacidade de ação e 

efetividade do projeto

Nº de parcerias fechadas médio

ECON-4 Realizar parceria com entidades como SEBRAE, SDE e SETRE com o intuito de 

estimular a capacitação de empresários, empreendedores, trabalhadores e 

comunidade em geral

Incremento na competitividade econômica 

local

Município alta Nº de novos negócios/ 

atividades surgidas

Prefeitura Municipal, SDE, 

SEBRAE, FIEB

médio

ECON-5 Instaurar Fórum de Líderes Locais Incrementar capacidade de articulação entre 

os diversos interesses da sociedade

Município média Nº de segmentos sociais 

representados

Prefeitura Municipal médio

ECON-6 Elaborar diagnóstico de demandas para aperfeiçoamento das atividades 

econômicas 

Ajuste na escolha de parceiros e formatos 

assumidos pelas parcerias, em função de 

necessidades efetivamente diagnosticadas

Município média Novas parcerias criadas Prefeitura Municipal ''

ECON-7 Articular parceria junto a concessionárias de serviços públicos no sentido de 

priorizar provimento de condições elementares para instalação de projetos de 

investimento 

Aceleração no ritmo da instalação de novos 

projetos e, por conseqüência, da dinâmica 

econômica local                                          

Aumento da atratividade local

Município alta Redução no prazo de 

atendimento às demandas  por 

infraestrutura

Concessionárias médio

Elaborar política explicitando os setores prioritários Evidenciar para concessionárias aqueles 

segmentos considerados estratégicos pelo 

poder público

Diferença no prazo de 

atendimento a setores 

prioritários

curto



ref Ações / projetos Resultados Espacialização Prioridade Indicadores de controle
Fonte de recursos/

Instrumentos de Incentivo

Prazo Para 

Resultados

INFRA-ESTRUTURA ECONÔMICA

ECON-8 Promover “Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego” Absorção do contingente de novos integrantes 

da PNPE, reduzindo pressão causada pelo 

processo de envelhecimento da população

Município alta Nº de vagas criadas 

preenchidas por jovens entre 

18 e 25 anos

Ministério do Trabalho médio

ECON-9 Criar "Circuito de Eventos - Recôncavo Baiano, uma Viagem ao Tempo" Reforço da atratividade turística e econômica 

da cidade, definindo uma imagem lastreada na 

associação do conceito de baianidade ao 

município

Município média Fluxo de turistas gerado      

Volume de negócios fechados 

ao longo do circuito

Prefeitura Municipal Bahiatursa                   

SECULT-FAZCULTURA                      

LEI ROUANET

médio

Elaborar projeto para captação de recursos Capacidade de gestão do projeto e do 

estabelecimento de injunções adequadas junto 

a potenciais fontes de financiamento

Convênios firmados   

Recursos captados (R$)

Prefeitura Municipal curto

Ministrar cursos, palestras, oficinas, seminários, e capacitações diversas aos 

investidores locais do setor

Divulgação das riquezas do município e 

envolvimento do cidadão com seu patrimônio 

natural

nº de eventos realizados Prefeitura Municipal SEBRAE      curto / médio

Promover campanhas de divulgação do calendário definido por todo o trade  turístico 

baiano

Estímulo à geração de fluxos turísticos para o 

município

Nº de alianças / parcerias 

formadas entre produtores

Prefeitura Municipal curto / médio

Envolver parceiros potenciais nos programas de capacitação e transferência de 

tecnologia para os produtores locais

Ampliação da capacidade de ação e 

efetividade do projeto

Nº de parcerias fechadas médio

ECON-10 Criar Programa de Estímulo ao Desenvolvimento dos Projetos Cooperativos em  

Atividades Turísticas

Incremento na capacidade de articulação dos 

empreededores e da economia local

alta Nº de cooperativas formadas                                     

Nº de empregos gerados                                

Taxa de incremento da 

produção local

Prefeitura Municipal, Secretaria 

de Turismo do Estado

alto

ECON-11 Apoiar institucionalmente aprovação ágil de projetos de financiamento de novos 

empreendimentos estratégicos  alocados para a região, por meio de injunções 

junto às esferas deferidoras do crédito

Maior integração entre interesses público e 

privados no momento da constituição e 

instalação destes empreendimentos

Município alta Nº de empresas formadas por 

projetos de financiamentos 

com apoio institucional

Prefeitura Municipal médio

Setores estratégicos estimulados

ECON-12 Implantar projeto de desenvolvimento da construção civil e  de serviços de apoio à 

indústria

Capturar para a comunidade local o maior 

volume possível da demanda gerada pelo 

estaleiro

Município média Taxa de evolução no volume 

produzido

Prefeitura Municipal SEBRAE                              

BNB

SDE

médio



ref Ações / projetos Resultados Espacialização Prioridade Indicadores de controle
Fonte de recursos/

Instrumentos de Incentivo

Prazo Para 

Resultados

INFRA-ESTRUTURA ECONÔMICA

Aumento no grau de verticalização da 

economia

Nº de produtores atendidos

Elaborar projeto para captação de recursos Capacidade de gestão do projeto e do 

estabelecimento de injunções adequadas junto 

a potenciais fontes de financiamento

Convênios firmados   

Recursos captados (R$)

Prefeitura Municipal

SEBRAE

curto

Promover campanhas de estímulo à produção maior integração entre os diversos elos da 

cadeia produtiva

Nº de alianças / parcerias 

formadas entre produtores

Prefeitura Municipal

SDE

curto / médio

Ministrar cursos, palestras, oficinas, seminários, e capacitações diversas aos 

produtores do setor

Capacitação dos produtores locais. nº de eventos realizados Prefeitura Municipal SEBRAE  curto / médio

Envolver parceiros potenciais nos programas de capacitação e transferência de 

tecnologia para os produtores

Ampliação da capacidade de ação e 

efetividade do projeto

Nº de parcerias fechadas médio

ECON-13 Criar programa de estímulo à produção de Artesanato Fortalecimento de atividade econômica 

ancestral, com alta aderência a atividade 

turística e alta capacidade de geração de 

emprego

Município alta Nº de produtores envolvidos Prefeitura Municipal              

BNB                    SEBRAE                        

FAZCULTURA

MINC

médio

   Implantar cooperativa artesanal Incremento na capacidade de articulação e 

investimento pelos produtores

Nº de cooperativas criadas BNB médio

Elaborar projeto para captação de recursos Capacidade de gestão do projeto e do 

estabelecimento de injunções adequadas junto 

a potenciais fontes de financiamento

Convênios firmados   

Recursos captados (R$)

Prefeitura Municipal curto

ministrar cursos, palestras, oficinas, seminários, e capacitações diversas aos 

produtores do setor

Capacitação dos artezãos locais nº de eventos realizados Prefeitura Municipal SEBRAE                             curto / médio

Envolver parceiros potenciais nos programas de capacitação e transferência de 

tecnologia para os produtores

Ampliação da capacidade de ação e 

efetividade do projeto

Nº de parcerias fechadas médio

ECON-14 Criar canais de distribuição singulares para os produtos da região Desenvolvimento de parcerias com 

distribuidoras de produtos e pontos de venda 

que permitam a adequada distribuição dos 

produtos locais por meio da atividade turística

Município média Nº distribuidores cadastrados                      Investimento Privado médio

ECON-15 Implantar "São Franscisco do Conde - Cultura Viva" Fortalecimento das atividades econômicas 

associadas ao conceito de cidade

Município alta Taxa de evolução no volume 

produzido

Prefeitura Municipal                              

SEBRAE                        

FAZCULTURA

MINC

médio

Elaborar projeto para captação de recursos Capacidade de gestão do projeto e do 

estabelecimento de injunções adequadas junto 

a potenciais fontes de financiamento

Convênios firmados   

Recursos captados (R$)

Prefeitura Municipal curto

Promover campanhas de estímulo à integração entre empreendimentos turísticos e 

grupos culturais locais

Maior integração entre os diversos elementos 

associados ao conceito de cidade

 Prefeitura Municipal curto / médio

Ministrar cursos, palestras, oficinas, seminários, e capacitações diversas para a 

comunidade local

maior entendimento acerca da importância e o 

potencial de negócios da cultura regional

nº de eventos realizados Prefeitura Municipal                              

SEBRAE                        

FAZCULTURA

MINC                     

curto / médio

Envolver parceiros potenciais nos programas de capacitação Ampliação da capacidade de ação e 

efetividade do projeto

Nº de parcerias fechadas médio



ref Ações / projetos Resultados Espacialização Prioridade Indicadores de controle
Fonte de recursos/

Instrumentos de Incentivo

Prazo Para 

Resultados

INFRA-ESTRUTURA ECONÔMICA

ECON-16 Implantar projeto de apoio à agricultura de subsistência Incremento na renda dos pequenos 

produtores, retenção do homem no campo, 

aumento no índice de retenção da renda na 

esfera Municipal, via redução de importação 

de gêneros 

Município alta Nº de agricultores atendidos Prefeitura Municipal, SEAGRI, 

PRONAF, Plano SAFRA, 

Programa de Manejo Florestal 

Comunitário e Familiar (PMFC)

médio

Incremento no volume de 

produção das culturas de 

subsistência

ECON-17 Desenvolver ações para melhorar a infraestrutura turística do município Tornar o município preparado para receber 

investimentos no setor turístico

Município alta Nº de empreeendimentos 

instalados

Nro de empregos Gerados

Volume de investimento 

gerado

Prefeitura Municipal, Secretaria 

de Turismo do Estado

PRODETUR

Ministério do Turismo

médio

ECON-18 Criar programa de incentivos fiscais para estimular o investimento no setor 

turístico e náutico, em especial a implantação de marinas, na borda de Baía de 

Todos os Santos

Atrair novos investimentos no segmentos 

turístico e náutico

Município alta Nº de empreeendimentos 

instalados

Nro de empregos Gerados

Volume de investimento 

gerado

Prefeitura Municipal, Secretaria 

de Turismo do Estado

PRODETUR

Ministério do Turismo

longo

ECON-19 Desenvolver ações junto ao trade turístico e ao público em geral para promover 

São Francisco do Conde como destino voltado ao Turismo Ecológico e Naútico

Reposicionar a imagem do município frente ao 

trade turístico e público em geral, destacando 

seus atrativos ecológicos

Município alta Nº de empreeendimentos 

instalados

Nro de empregos Gerados

Volume de investimento 

gerado

Prefeitura Municipal, Secretaria 

de Turismo do Estado

Ministério do Turismo

longo


