
 

 

 

PROJETO: PREFEITURA ITINERANTE 

 

INTRODUÇÃO 

 

O município do Brejo da Madre de Deus, com seus 762,088 Km2 (setecentos e 

sessenta e dois e oitenta e oito quilômetros quadrados) de extensão, situado no Agreste 

setentrional do Estado de Pernambuco, na microrregião do Vale do Ipojuca, a 204 km da 

capital, tem a origem do seu nome proveniente de uma situação geográfica em um vale 

formado pelas serras da Prata, do Estrago e do Amaro, também chamada de serra do Ponto 

e sob os quais, os padres da congregação São Felipe Nery, fundaram um hospício em 1751, 

às margens do riacho que deram que o nome de Madre de Deus. O território estava 

encravado na sesmaria de 21 léguas de terra concedida pelo capitão geral, Governador do 

Estado de Pernambuco, Marquês de Monte belo a Manoel da Fonseca Rego e outros, a 



 

qual, tempos depois, foi transferida aos oratorianos da congregação acima citada; estes, em 

1752, estabeleceram-se no local onde hoje está localizada a sede do município, dando aí 

início ao seu desenvolvimento. Alguns anos depois, (1759-1760) os mesmos oratorianos, 

doaram meia légua de terra para o patrimônio da Diocese e, logo em seguida construíram 

uma capela sob a invocação de São José, construída em freguesia a 3 de agosto de 1799, 

sob o nome de Freguesia de Brejo da Madre de Deus, desembargada da Freguesia da Luz; 

o seu primeiro prefeito foi o Coronel Francisco Alves Cambuí (o Barão de Buique), e  

limita-se ao Norte com: Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Taquaritinga do Norte; ao 

Sul com: Belo Jardim, São Caetano e Tacaimbó, ao Oeste com: Jataúba e ao Leste com: 

Caruaru e Toritama. 

Estima-se que a população do município é de mais de 50.000 habitantes é certo que 

a maioria da população reside distante da sede do município e desconhece alguns serviços 

prestados pelo Poder Público Municipal. 

Através do Projeto Prefeitura Itinerante visa a construção das políticas sociais 

realizada por uma rede de atendimentos e serviços voltados aos munícipes de Brejo da 

Madre de Deus. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 O Projeto Prefeitura Itinerante parte da necessidade de articular diferentes ações 

que vêm sendo desenvolvidas na cidade de Brejo da Madre de Deus, considerando o 

conjunto de políticas sociais e a execução por serviços governamentais e não 

governamentais com reconhecida intervenção e experiência na área. Visa não apenas unir 

sociedade civil e governo no enfrentamento fenômeno sócio-econômico-cultural, mas 

reunir a experiência acumulada pelo conjunto dos serviços prestados pelo município de 

modo a superar problemas sociais através da efetivação destes serviços. 

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO  

 



 

O município de Brejo da Madre de Deus por ter uma extensão territorial ampla com 

seus 762,088 Km2 (setecentos e sessenta e dois e oitenta e oito quilômetros quadrados) 

necessita de uma aproximação do Poder Público intensa, sendo assim, com essa grande e 

marcante realização, a expectativa é que o Projeto Prefeitura Itinerante a Semana seja um 

marco para repetição nos anos seguintes. 

Com esse evento, visa transformar administração municipal de Brejo da Madre de 

Deus – PE em uma administração mais presente nas comunidades, as atividades serão 

desenvolvidas nos Bairros, Distritos ou Localidades Rurais previamente divulgadas. 

O Projeto Prefeitura Itinerante tem como objetivo oferecer às comunidades ações 

gratuitas sobre uma metodologia de serviços para que elas possam se beneficiar de serviços 

prestados pelo Poder Executivo Municipal, de maneira mais cômoda em seu Bairro, distrito 

ou localidade rural, é uma forma de aproximar o munícipe do poder público, ofertando 

produtos e de equipamentos públicos, buscando aproximar a gestão pública da comunidade 

e conhecer in loco os desafios de cada localidade. 

Consiste em uma ação para atender ao cidadão, onde ele mora, de forma rápida, 

pontual e eficaz oferecendo serviços que normalmente só estão disponíveis nos setores 

fixos da Administração. A iniciativa atenderá todas as localidades da sede e também os 

distritos e as localidades Rurais. 

 

OBJETIVOS 

GERAL: 

• Realizar serviços essenciais à população, como pequenas intervenções de melhorias 

com obras rápidas e serviços da administração municipal, como saúde, educação e 

ações sociais, aos locais que abrigam as ações, buscando aproximar a cidadão aos 

serviços da administração municipal.  

 

ESPECÍFICOS: 

• Promover o contato da população das localidades com o poder municipal; 

• Ampliar o conhecimento dos munícipes aos serviços ofertados pela administração 



 

municipal; 

• Realizar e oferecer serviços básicos de saúde, educação e ações sociais 

descentralizando o Município, de acordo com a localidade atendida; 

• Fortalecer o papel do cidadão nas políticas públicas; 

• Contribuir para a articulação dos serviços básicos e essenciais através de ações 

públicas ofertadas pelas secretarias que compõem a administração municipal de 

Brejo da Madre de Deus. 

 

PLANO DE AÇÃO 

 

 Oferecer  à população das localidade beneficiadas pelo Projeto Prefeitura Itinerante, 

diversos serviços serão oferecidos nos órgãos públicos com a interação das Secretarias 

Municipais desenvolvendo diversos serviços: 

• SECRETARIA DE SAÚDE – aferição de pressão arterial, de Índice de Massa 

Corporal (IMC) teste de glicemia, HIV, orientações no combate a contra a dengue, 

orientações odontológicas e emissão de cartão SUS, orientação sobre produtos 

fitoterápicos; 

• SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – orientações para todos os níveis de educação, 

show cultural, atividades esportivas, atividades pedagógicas entre outras ações; 

• SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - serão ofertado assessoria 

jurídica; cortes de cabelo, manicure, orientações sobre programas de transferência 

de renda em especial o Bolsa Família e BPC, emissão de carteira de identidade e a 

carteira de trabalho, reservista; 

•  SECRETARIA DE AGRICULTURA distribuição de mudas, orientação 

veterinária; 

• SETOR DE TRIBUTOS emissão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 

orientações e descontos em multa e juros de tributos. 

• SECRETARIA DE OBRAS analisarão as necessidades de infraestrutura nos 

bairros, como: pintura de meio fio, recolhimento de entulhos, limpezas das ruas e 

iluminação pública, colocação de lixeiras, entre outras ações. 

 

Obs. Alguns serviços poderão ser acrescentado ao longo da execução do projeto 

 



 

PÚBLICO ALVO 

 

População das localidades onde o Projeto Prefeitura Itinerante irá acontecer levando 

serviços públicos à população com maior agilidade e comodidade nos atendimentos. 

 

METAS 

 

• Proporcionar atividades e serviços públicos a população 

• Divulgar serviços aos munícipes desconhece os serviços prestados pelos órgãos 

públicos; 

• Aproximar ainda mais o poder público da população, mostrando aos moradores os 

serviços que eles têm direito e em sua grande maioria passa despercebido. 

• Levar serviços públicos à população com maior agilidade e comodidade nos 

atendimentos. 

  

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

• Realizar uma avaliação inicial dos participantes dos serviços prestados, podendo 

assim observar mudanças na procura dos serviços após o início das atividades do 

projeto; 

• Acompanhar as secretarias em relação a procura aos serviços ofertados, com o 

objetivo de modificar e melhorar os serviços; 

• Desenvolver um questionário de perguntas diretas oportunizando o cidadão de 

indicar quais outros serviços gostaria que fossem prestados. 

  

RECURSOS HUMANOS 

 

Servidores municipais – Secretarias de Obras, Saúde, Educação, Assistência Social, entre 

outras. 

 

PARCERIA 

Projeto Somar  



 

RECURSOS FINANCEIROS E ESTRUTURA FÍSICA 

Os recursos alocados para a realização do objeto do presente acordo serão 

oriundos da seguinte dotação orçamentária: 

 

    4             FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

      03           ENTIDADE SUPERVISIONADA 

      03 12      ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

      031202   FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

              08   Assistência Social 

              08 122        Administração Geral 

              08 122 0801      GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

             08 122 0801 2135 0000     MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ADM 

878      3.3.90.39.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

0.01.0 510.001  Recursos Próprios-Assistência Social 

 

Estrutura Necessária 

  

ITEM DESCRIÇÃO 

01 
Toldo medindo 6x6, tipo chapéu de bruxa, em tubos de patente e lona 

nighday anti-chamas.  

 

02 

Toldo medindo 10x10, tipo piramidal, em tubos de patente e lona nighday 

anti-chamas.  

03 Pórtico em grid de alumínio modelo Q30, medindo 4x1x4. Este material 

ficara a disposição do município de Brejo da Madre de Deus, no período da 

Semana Santa. 

04 Cerca em estrutura metálica tubular, medindo 3 x 1,20m. 

05 Fechamento em placas de metalon e metal medindo 3 x 2,40m. 

 

CRONOGRAMA 

 

Locais do Projeto Meses de realização do Projeto 

Jul/19 Ago/19 Set/19 Out/19 Nov/19 Dez/19 Jan/20 Fev./20 Mar/20 

DISTRITO DE 

SÃO DOMINGOS 

X         



 

SEDE          

DISTRITO DE 

FAZ. NOVA 

         

BARRA DE 

FARIAS  

         

MANDAÇAIA          

SITIO TAMBOR          

SITIO 

AÇUDINHO 

         

Zona Rural          

 

OBS. As datas para a realização das próximas prefeitura itinerante serão definidas posteriormente.  

 

 

Maria das Graças de Albuquerque Rosal Gonçalves 

Secretária de Assistência Social 

 

 

 

 


