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EIXOS NORTEADORES  

1° Planejamento e Desenvolvimento da Cidade  

2° Gestão e Transparência na Administração Pública 

3° Tecnologia e Inovação 

4° Mobilidade Urbana  

5° Qualidade de vida e Meio Ambiente 

 

1° Planejamento e Desenvolvimento da Cidade  

Revisar e implementar o planejamento estratégico, desenvolvido com apoio do 

Sebrae/SC, para o Município de Lages.  

Incentivar a criação de novos postos de trabalho e geração de renda, fomentar as 

empresas locais e atrair novos empreendimentos ao Município, através das ações do 

Banco do Emprego, Sala do Empreendedor, Qualifica Melhor Lages. 

Promover o Turismo integrado no Município como forma de fomentar a economia 

local, de acordo com o Plano de Desenvolvimento Territorial da Serra Catarinense - 

Amures. 

Aproveitar o conhecimento existente - tanto na agricultura, quanto na pecuária - dos 

órgãos e entidades locais, priorizando o cuidado com os acessos das estradas do 

interior, facilitando a chegada dos insumos e escoamento da produção, bem como, 

ampliar o Programa “Porteira Adentro”. 

Acelerar a criação de novos Centros de Comércio e Serviços Públicos e Privados nos 

bairros.  

 

 



 

2° Gestão e Transparência na Administração Pública 

Ampliar as ferramentas de governança e ampliar ainda mais a transparência às ações 

desenvolvidas pelo Município. 

Realização de Concurso Público. 

Controle rigoroso da gestão fiscal e orçamentária do Município. 

Implantar ferramenta de interação e colaboração com a comunidade, para 

levantamento das necessidades, priorização das ações e criação de políticas públicas 

municipais. 

Ampliar e apoiar a atuação da Ouvidoria e Controladoria do Município 

 

 

3° Tecnologia e Inovação 

Fortalecer, ampliar e criar novos centros de tecnologia e inovação, para reforçar 

ecossistema local e regional. 

Fomentar a integração das Universidades, Empresas e Poder Público com vistas ao 

desenvolvimento tecnológico, incentivando a inovação e o empreendedorismo como 

diferencial de mercado.  

Incrementar e ampliar a capacitação de jovens e adultos para as novas realidades de 

inovação e tecnologias, buscando parcerias dos Governos Estadual e Federal, Parque 

Órion, MidiLages e outros.  

Seguir a implantação das ferramentas e infraestrutura necessárias para tornar a cidade 

cada vez mais digital, inteligente, sensível e humanizada. 

 

4° Mobilidade Urbana 

Investir fortemente na pavimentação de ruas, passeios públicos e ciclovias/ciclofaixas, 

ampliando do Programa Minha Rua Melhor. 

Implementar as soluções apresentadas no sistema de prevenção de enchentes. 

Ampliar o sistema de saneamento dos bairros. 

Revitalizar praças e avenidas.  



Dar sequência em todas as obras em andamento no Município e iniciar novas obras 

estruturantes e necessárias a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Criar o Plano de Mobilidade Urbana do Município. 

 

5° Qualidade de Vida e Meio Ambiente 

- Saúde:  

Atingir 100% de cobertura da Estratégia de Saúde da Família - ESF. 

Aumentar a periodicidade da abertura Unidades Básicas de Saúde no período noturno. 

Descentralizar a Farmácia Básica Municipal e criar o Programa “Remédio em Casa”. 

Ampliar a Telemedicina e a utilização da tecnologia e inovação em saúde. 

Humanizar o atendimento e a valorização dos profissionais do setor, com forte 

investimento em educação permanente e continuada.  

Universalizar as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS. 

Criar e reformular os Programas da Secretaria. (UPA III, CAPS III) 

Manter e ampliar a estrutura física, bem como a qualidade de equipamentos e 

materiais disponibilizados aos profissionais, visando à promoção da saúde e a 

prevenção das doenças.  

Acelerar o Programa Municipal de Castração Animal. 

 

- Segurança:  

Fomentar a ampliação da Rede de Vizinhos, Rede Catarina de Proteção a Mulher, Rede 

de Segurança Escolar e Proerd. 

Manter os convênios entre PML e PMSC. 

 

- Educação: 

Investir na estrutura física e nos servidores para melhorar o IDEB. 

Valorizar os profissionais, com foco na Educação Permanente e Continuada. 

Garantir constantemente a qualidade do transporte e alimentação escolar.  



Manter como tema transversal o empreendedorismo nas escolas Municipais. 

 

- Assistência: 

Fortalecer e ampliar os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, a 

Vigilância Socioassistencial, bem como, o Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI. 

Manter parcerias com diversas entidades da sociedade civil organizada, empresas, 

governos Estadual e Federal e o Sistema S.  

Fortalecer o Fórum Municipal dos Trabalhadores do SUAS. 

Aprovar a Lei Orgânica Municipal de Assistência Social e a Lei Municipal dos Benefícios 

Eventuais.  

Ampliar os trabalhos e ações da Secretaria da Mulher. 

Construir novos centros da atenção aos Idosos, aos moldes do Centro Dia do Idoso. 

Continuar o Programa de Regularização Fundiária. 

 

 

- Esporte:  

Oferecer suporte as entidades, através de convênios. 

Fomentar o Bolsa Atleta. 

Apoiar totalmente o esporte de base, através das escolinhas nos bairros. 

Fortalecer o JOCOL. 

Continuar a ampliação de praças de esportes nos bairros que não as possuem e 

melhorar as já existentes.  

Ampliar parcerias na iniciativa privada, para fortalecer o esporte profissional e de alto 

rendimento, bem como, o Fundo Municipal para o Desenvolvimento do Desporto. 

 

  

 



- Cultura:  

Ampliar os Programas Lages Melhor e a Escola de Artes. 

Desenvolver um calendário permanente de eventos ligados à cultura local (torneio de 

laço, danças, festivais de música, gastronomia etc.). 

Manter e ampliar parcerias no setor público e na iniciativa privada, para fomentar o 

Fundo Municipal da Cultura e realização de eventos.  

 

Lages, 18 de setembro de 2020 


