Projeto de Lei
PPA 2018-2021
O Plano Plurianual é o documento que todo Presidente da República, governador, e prefeito
tem que elaborar no primeiro ano de mandato. Ele define a prioridade de investimento – ou
seja, onde o dinheiro público vai ser alocado – em relação à obras, serviços e melhorias urbanas
no período de 4 anos.
Como parte do projeto Teresina Participativa, a prefeitura de Teresina implementou um
Processo Participativo digital, por meio da plataforma Colab, de forma a garantir a participação
do cidadão no processo de planejamento do município. Assim, espera-se que as ações da
prefeitura estejam melhor adequadas às reais necessidades dos cidadãos do município.
Além da plataforma digital, os cidadãos também participaram presencialmente das definições,
através do evento “Teresina Participativa” e em audiência pública realizada na Câmara
Municipal.
Quer saber o que ficou definido? Te convidamos a passar por cada um dos órgãos deste
documento para saber o que eles pretendem fazer nos próximos quatro anos!
Para dúvidas, acesse a Ouvidoria Municipal:
Endereço: Rua Coelho Rodrigues, 954. Praça da Bandeira. Casa da Cidadania – Centro
CEP 64.000-080 – Teresina – PI
Telefones:
Fala Teresina (86) 3232.3524
(86) 3216.3138
E-mail:
ouvidoriateresina@hotmail.com
Inclua nome, endereço e telefones junto ao e-mail para possibilitar contato.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMGOV
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual 2018-2021 deste órgão:


Intermediação entre o Munícipe e a Prefeitura Municipal de Teresina, através da
Ouvidoria: Implantação de uma Ouvidoria Geral no âmbito da Prefeitura de Teresina
que organizará e distribuirá as demandas da sociedade, em especial, as apresentadas
através do aplicativo Colab.



Administração da Semgov: Modernização e padronização dos processos administrativos
a fim de desburocratizar todos os procedimentos e colaborar com a transparência e a
eficiência da Secretaria Municipal de Governo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMA
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual 2018-2021 deste
órgão:



Administração dos Recursos Financeiros, Materiais e Humanos da PMT; Programa
Servidor Universitário; Capacitação do Servidor Universitário; Transparência da
Comunicação Oficial; Aperfeiçoamento e Inovação da Gestão da Informação;
Abastecimento e controle da frota municipal; Manutenção Setorial da Máquina
Administrativa Municipal; Modernização Institucional e Estrutura de Gestão de Pessoas
da PMT; Monitoramento de Contratos e Licitações.

VICE- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual 2018-2021deste órgão:


A Vice Prefeitura terá nova sede com muito melhor espaço e acesso. Investirá em
equipamentos mais modernos, aprimorando seus serviços. E, numa ação inovadora e
conjunta, pretende ir além. Vai somar forças para implantar um parque tecnológico na
cidade, com benefícios em vários segmentos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual 2018-2021 deste órgão:






Administração de despesas com encargos, sentenças judiciais e precatórios do
Município.
Administração do FUMINC - Fundo Municipal de Incentivo ao Incremento da
Arrecadação.
Administração do FUMAT - Fundo Municipal de Modernização e Desenvolvimento da
Administração tributária.
Otimização da Receita.
Taxa de coleta de resíduos sólidos domiciliar – TCRD: Incremento da receita própria com
foco no financiamento das despesas com a coleta de resíduos sólidos domiciliares e
equiparados; Taxa de licença de fiscalização e funcionamento – TLFF: cobrança de taxa
anual para renovação de alvará de funcionamento;



















Regularização de empresas que não foram regularmente registradas no município de
Teresina; Implantar e implementar sistemas eletrônicos eficazes: Implantar o Construa
Fácil (Modernização e desburocratização de licenciamento de obras e concessão de
habite-se); Implantar a Renovação de licença por meio de softwares (Modernização e
desburocratização do processo de renovação de licenças e de alvarás de
funcionamento);
Software do plantão funerário;
Implantação de softwares para sistematização, padronização e documentação das
fiscalizações da GCF e órgãos fiscalizadores;
Modernizar equipamentos da SEMF (Aquisição de rack, switches, estabilizadores e
nobreaks, mobiliário, computadores, servidores, memória RAM, espaço para
armazenamento);
Implantar a Nota Fiscal Premiada (Alcançar equilíbrio financeiro entre receitas e
despesas; melhorar a estrutura física, administrativa e tecnológica da SEMF).
Implantação do PMAT. Modernização da infraestrutura tecnológica; Rede Convergente
em fibra ótica: Implantação de uma infovia com instalação de hotspots para agregar
acesso à internet; Implantação do sistema de gerenciamento eletrônico de documentos;
Contratação de consultoria para elaborar Plano Diretor de Ordenamento Territorial da
Cidade; Reformulação da Central de atendimento ao cidadão;
Elaboração do Novo PMAT: aperfeiçoamento da Administração Tributária, com objetivo
de incrementar a Receita;
Atualização da Planta Genérica de Valores – PGV: Atualização do cadastro imobiliário;
atualização da base de cálculo do IPTU;
Definição de valores de imóvel para subsidiar a emissão de boletos do ITBI;
Gerar isonomia entre os contribuintes;
Reduzir processos de reclamações contra o lançamento das informações; Reduzir a
necessidade de ações cotidianas de recadastramento; maior investimento na cidade
para beneficiar a população.
Atualização do Cadastro Imobiliário. Restituições de lotes, edificações, incluindo
pavimentos; Geocodificações do banco de dados do IPTU; Cadastro de logradouros;
Cadastro das unidades imobiliárias não existentes no banco de dados; Recadastramento
por meio de voo aerofotogramétrico.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual 2018-2021 deste órgão:


Planejar e veicular campanhas especiais sobre ações, propostas, projetos e atividades
da Prefeitura Municipal de Teresina, criar e veicular material de informação e divulgação
de obras e serviços da Prefeitura;



Promover interação e relacionamento com órgãos de comunicação e mídia,
promovendo informações de conteúdo jornalístico informativo sobre a Municipalidade;



Manter a Rádio FM Cultura e atualizar diariamente as redes sociais da Prefeitura de
Teresina como instrumento de interação, conhecimento e informação para a população;



Contratar pesquisas de opinião pública (acompanhamento dos serviços da PMT), bem
como produção de relatórios e análises dos processos de interação da PMT para a
população, através dos instrumentos tecnológicos e de informática disponibilizados
pela SEMCOM;



Promover a melhoria dos serviços técnicos e administrativos, melhorar a estrutura física
e tecnológica da Secretaria e monitorar as despesas de custeio.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO – SEMPLAN
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual 2018-2021 deste órgão:









Programa Lagoas do Norte: intervenções paisagísticas de recuperação e construção de
áreas verdes, praças e logradouros públicos; Construção de espaços públicos de lazer,
culturais e de apoio às atividades econômicas na área do Parque Linear; Intervenções
para recuperar os aspectos ambientais e naturais da região das lagoas; Recuperação e
limpeza da rede de canais, das margens adjacentes dos rios Poti e Parnaíba; Melhoria
do sistema de abastecimento de água; Implantação de sistema de coleta, transmissão e
tratamento de esgotos em residências; Execução de obras de micro e macrodrenagem;
Duplicação da Avenida Boa Esperança; Pavimentação de ruas, incluindo a construção de
ciclovias;
Elaboração, Acompanhamento e Execução de Planos, Programas e Projetos:
desenvolver um processo permanente e contínuo de acompanhamento e
aprimoramento do planejamento e desenvolvimento urbano; Formular políticas,
diretrizes e ações que propiciem o posicionamento do município em questões
relacionadas ao seu desenvolvimento urbano; Desenvolver os mecanismos e modelos
mais adequados para a viabilização e implementação de projetos de desenvolvimento
urbano, explorando as potenciais parcerias com a iniciativa privada e outras esferas do
governo, utilizando os instrumentos de política urbana; Elaboração de Projetos:
Corredor Sudeste-Sul, Corredor Sul III e Ponte da UPFI.
Captação e monitoramento de recursos externos e articulação com órgãos estaduais,
federais e instituições financeiras internacionais: articular juntos aos entes federativos
ou instituições financeiras nacionais ou internacionais com vistas ao destaque de
emendas parlamentares e firmação de convênios e/ou operações de crédito; Manter
um banco de projetos básicos e executivos compatíveis com o planejamento da cidade,
com estratégias para regularização fundiárias e possíveis desapropriações de imóveis.
Elaboração de Projetos Executivos das Ciclovias do Plano Diretor- CAF: elaboração dos
projetos executivos de 136 km de ciclovias previstas no Plano Diretor de Ciclovias,







constituindo instrumento importante para apoiar a Prefeitura na captação de recursos
e assim dar continuidade à implementação das ciclovias previstas no Plano.
Elaboração de Cadastro Territorial Multifinalitário – CAF: recadastramento imobiliário
dos padrões construtivos de parte da cidade, onde possibilite o incremento nas receitas
municipais através do IPTU.
Gestão do Programa Teresina Sustentável – CAF: estruturação do Laboratório de Análise
Urbanas, Monitoramento da Dinâmica e Plataforma de Dados Abertos da Agenda 2030;
Ações referentes ao monitoramento da Agenda 2030 de Teresina, acompanhamento de
execução, indicadores, revisão e diálogos intersetoriais para o cumprimento da agenda;
Estratégia de governo aberto para uma melhor comunicação entre administração
municipal e sociedade acerca dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Agenda
2030 Global).
Agenda 2030: a partir do tratamento e análise dos dados recolhidos nos seminários com
as comunidades e com as instituições, uma equipe formada por técnicos da PMT faz o
acompanhamento da implementação das diretrizes propostas.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
A respeito das propostas encaminhadas à FMS, segue um resumo das principais ações que foram
incorporadas ao Plano Municipal de Saúde de Teresina para os próximos quatro anos e que
constituíram base para o Plano Plurianual 2018-2021 deste órgão:
A FMS estruturou o Plano Municipal de Saúde – 2018-2021 em três diretrizes:
1ª) Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase
na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política
de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar, garantindo o acesso a
medicamentos no âmbito do SUS e, promovendo o cuidado integral às pessoas nos ciclos de
vida;
2ª) Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de
vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis,
acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do
envelhecimento saudável;
3ª) Fortalecer o papel do Estado na regulação do trabalho em saúde e ordenar, para as
necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos
trabalhadores e trabalhadoras, combatendo a precarização e favorecendo a democratização das
relações de trabalho.
Essas diretrizes buscam atender as necessidades de saúde da população de Teresina
elencadas nos fóruns de participação popular alinhado às orientações nacionais e estaduais para
a saúde.
Está previsto na primeira diretriz, no que se refere às ações estratégicas no PPA 2018-2021:







Estruturação dos serviços de Atenção Básica, com incentivo à adesão das equipes de
Saúde da Família-eSF ao PMAQ- Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na
Atenção Básica;
Expansão do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica-NASF-AB;
Fortalecimento da atenção integral a saúde do idoso;
Fortalecimento da rede de saúde mental com a criação de um CAPS infanto-juvenil e de
um CAPS AD III, ampliação do acesso a tratamento fisioterapêutico.

Na segunda diretriz está contemplado:





O fortalecimento das ações de vigilância em saúde (epidemiológica, ambiental e saúde
do trabalhador) e abrangendo a terceira diretriz temos as ações de fortalecimento do
controle social com a implantação de aplicativo, ou outros instrumentos congêneres de
avaliação contínua dos serviços de saúde da população;
A implantação de uma política de educação permanente em saúde;
Organização e equipagem dos estabelecimentos de saúde, de acordo com as
necessidades da população e do trabalhador da saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS
– SEMCASPI
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual 2018-2021 deste
órgão:



Fortalecimento e expansão de serviços socioassistenciais, defesa dos direitos e
segurança, atendendo às demandas elencadas nos fóruns de participação da
população do município.



Expansão da proteção social básica com a implantação de mais 03 Centros de
Referência da Assistência Social que atendem a população mais vulnerabilizada da
cidade de Teresina. Atualmente são 19 CRAS localizados nos territórios de maior
vulnerabilidade social do município.



Implantação de mais 01 Conselho Tutelar que conjuntamente à 04 unidades já
existentes têm a função de promover os direitos de crianças e adolescentes.



Será implantado mais 01 Centro Dia, este voltado para atender a crianças com
microcefalia. Teresina já possui uma unidade que atende a adultos com deficiência
e com os direitos violados.



Implantação de 01 Casa de acolhimento para adolescentes do sexo feminino,
fortalecendo a política de proteção dos direitos de crianças e adolescentes, junto

com a Casa de Punaré que atende a adolescentes do sexo masculino.


Implantação de 01 Residência Inclusiva para pessoas com deficiência sem
referência familiar; além da expansão das ações da guarda municipal com o
aumento de seu efetivo nas ruas de Teresina.



Maior cobertura no atendimento de famílias que são público da política de
assistência social e consequentemente um maior índice de inclusão social a partir
dos serviços ofertados na rede de proteção social do município.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SEMEC
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual 2018-2021 deste
órgão. São 09 (nove) iniciativas:
Construção, reforma e ampliação de unidades de ensino, melhoria e manutenção da infraestrutura
das unidades de ensino já existentes, oferta da modalidade de Educação de Jovens e Adultos,
implantação de práticas inovadoras que correspondam às exigências do contexto atual,
administração da Semec, ênfase para as ações voltadas à melhoria do desempenho acadêmico dos
alunos. Essas iniciativas são compostas de várias ações que possibilitam contemplar as propostas
apresentadas pela população teresinense em suas instâncias e representações institucionais, dentre
as quais podemos destacar:
 A construção de novas unidades de ensino, a melhoria da infraestrutura física das unidades
de ensino; reforma e ampliação de escolas;
 Aquisição de equipamentos;
 A implantação de educação de tempo integral em unidades de ensino da rede pública
municipal;
 A inclusão de alunos no atendimento educacional especializado;
 A aquisição de livros para 100% dos alunos da educação infantil;
 A construção e cobertura de quadras poliesportivas;
 O reconhecimento e valorização dos profissionais da educação por meio do programa de
valorização do mérito, da realização de concurso público, do cumprimento do piso salarial
nacional, a implementação de programas de alfabetização; a implementação de
programas/projetos: um computador por aluno (uca), o programa cidade olímpica
educacional (coe), o projeto pré-ifpi para alunos do 9º ano, os programas se liga e acelera
para alunos com distorção idade-série, a realização de reforço escolar para alunos do 5º e do
9º ano, o programa fórmula da vitória para alunos do 7º e 9º anos, a realização da avaliação
externa dos alunos do 2º período da educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental,
através do saethe;
 A oferta de merenda escolar para 100% dos alunos;
 A garantia de transporte escolar para alunos da zona rural e da zona urbana (áreas de difícil
acesso); a implementação do projeto escola-família, do projeto educação e protagonismo
infanto-juvenil, com incentivo às atividades esportivas e do programa de desenvolvimento
de valores positivos.

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - SEMJUV
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual 2018-2021 deste órgão:



Realização de cursos profissionalizantes nas áreas de informática, robótica, energia solar (criação de
mini usinas). Através dos projetos LABTEC, cursos de robótica e do projeto Solares, que serão
desenvolvidos na sede da SEMJUV e nos CEU’s, capacitando jovens para o mercado de trabalho, com
o foco nas novas tecnologias.

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES – SMPM
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual 2018-2021 deste órgão:






Fortalecimento e mobilização da rede de atendimento as mulheres e enfrentamento à violência,
Fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres – CMDM e dos espaços de
participação, atendimento e apoio especializado as mulheres em situação de violência,
Prevenção a violência contra as mulheres,
Formação e qualificação profissional para as mulheres
Promoção da igualdade de gênero e empoderamento feminino.

Desse modo, a atuação da SMPM se dará de forma articulada e responderá as necessidades de
fortalecimento das instituições que atendem as mulheres em situação de violência, apoiando-as para o
rompimento do ciclo da violência, as necessidades de qualificação profissional e inserção no mercado de
trabalho das mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social, as necessidades de superação das
desigualdades de gênero que mantém as mulheres em condições inferiores em todos os espaços sociais e o
fortalecimento e apoio aos movimentos de mulheres e movimentos feministas, observando as suas
necessidades e considerando as demandas sociais na concretização da Política Pública Municipal.

FUNDAÇÃO WALL FERRAZ – FWF
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual 2018-2021 deste órgão:





Ofertas aos teresinenses de formação inicial e continuada aliada a possibilidades de
acesso ao mercado de trabalho, inclusive mulheres, população da zona rural e
servidores públicos municipais.
As ações que contemplam tais iniciativas são: Projeto Profissionalizar Teresina; Projeto
Parceiros da Profissionalização-Cooperação Técnica; Escola de Governo do Município;
Capacita Teresina: Unidade Móvel; Projeto de Profissionalização MCMV; Projeto
Profissionalizar Mulher; Projeto Profissionalizar para Inserir; Projeto Qualificatur; Balcão
do Trabalhador; Projeto Primeiro Emprego- Selo Municipal Empresa Amiga do primeiro
Emprego; Projeto Ação Cidadania; Programa Universidade ao Alcance de Todos
(UNITODOS);

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - SEMDEC
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual 2018-2021 deste órgão:






Estruturação dos Polos Empresarias voltados a implantação de empresas e o fomento
ao ambiente de negócios da cidade, via atualização da legislação voltada a abertura de
novos empreendimentos e estimulo a cultura empreendedora via a criação de um
espaço voltado as novas tecnologias e a implantação da sala do empreendedor para
formalização dos pequenos.
Ações voltadas ao fortalecimento do turismo de negócios via políticas específicas para
o setor como a promoção e infraestrutura turística.
Desenvolvimento de um plano estratégico de desenvolvimento voltado para o
fortalecimento e dinamismo dos principais clusters (cadeias produtivas) como intuito de
tornar Teresina uma cidade cada vez mais dinâmica e de potencial empresarial e
prestador de serviços sempre crescente.

SECRETARIA MUNICIPAL CONCESSÃO E PARCERIAS - SEMCOP
Segue um resumo da proposta e principais ações que constam no Plano Plurianual 2018-2021
deste órgão:

Buscando o desenvolvimento do Programa de Parcerias público Privadas - PPP’s na cidade e,
assim, atrair e desenvolver projetos sob esta modalidade, atraindo desenvolvimento econômico
e social para seus munícipes com menor comprometimento dos cofres públicos, para o PPA
2018-2021 estão previstas atividades a serem desenvolvidas pela SEMCOP de forma a promover
e intermediar parcerias com os diversos setores da sociedade, público ou privado, visando obter
os investimentos demandados pela sociedade e prestar os serviços com eficiência e qualidade
com os padrões e regras previamente estabelecidos por parte do poder púbico concedente de
tais serviços.


Áreas de Parcerias previstas: Serviços de iluminação; Serviços cemiteriais; Reforma,
operação e manutenção do Estádio Municipal Lindolfo Monteiro; Reforma, operação e
manutenção de parques públicos; Reforma, operação e manutenção de quadras
poliesportivas municipais; Serviços de transbordo, tratamento e disposição final de
Resíduos Sólidos Urbanos; Serviços de implantação, operação, gestão, controle e
manutenção de vagas de estacionamentos rotativos em vias, áreas e logradouros
públicos; Implantação de habitações de interesse social em moradias populares no
centro da cidade; Serviços de coleta, transbordo e disposição final de resíduos da
construção civil – caçambas estacionárias; Implantação, operação e gestão de parque
de energia fotovoltaica; Implantação, operação e gestão de painéis de energias
fotovoltaica nas instalações físicas da PMT; e Implantação, operação e gestão de espaço
urbano para publicidade.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DE TERESINA – SEMEST
Segue um resumo da proposta e principais ações que constam no Plano Plurianual 2018-2021
deste órgão:
Por meio da iniciativa, CIDADE CRIATIVA, pretende desenvolver ações que fortaleçam a
economia solidaria, popular e criativa através de ações como:


A implantação do centro comercial da rua São Pedro para atender os Ambulantes do
Polo de Saúde;



Implantar três novas lavanderias comunitárias;



Instalar uma Loja de Artesanato para fomentar a produção e comercialização dos
empreendedores da economia criativa e solidaria de Teresina;



Revitalizar Equipamentos Públicos (lavanderias comunitárias); Realizar/Apoiar feiras e
eventos nos bairros para fortalecer a economia solidaria;



Apoiar a execução de projetos para o desenvolvimento de empreendimentos de
economia solidária e criativa;



Apoiar a produção de economia solidaria e criativa nas comunidades e grupos de matriz
africana em Teresina.



Para fomentar o surgimento e desenvolvimento de novos empreendimentos, a SEMEST
atuará na CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO para empreendedores de uma forma geral e
especificamente para beneficiários do programa bolsa família e egressos dos cursos de
capacitação da Prefeitura de Teresina.



Para facilitar o acesso dos empreendedores ao Banco Popular de Teresina, a secretaria
implantará melhorias no sistema operacional do banco para que o mesmo funcione
também fora da sua sede atual.



Para fortalecer a ECONOMIA CRIATIVA NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, a
SEMEST continuará com ação de apoiar projetos que qualificam jovens
empreendedores na área da tecnologia da informação;



Apoiar o desenvolvimento de um polo de tecnologia na cidade de Teresina e eventos na
área de TI que estimulem o surgimento de novos empreendedores no setor.

Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual deste órgão:


Difusão (Produção, Valorização e Divulgação) da Cultura Teresinense através da Lei
Municipal de Incentivos à Cultura / Lei A. Tito Filho.











Incentivar e divulgar a produção artístico-cultural da cidade de Teresina,
possibilitando a circulação e fruição dos bens culturais junto à população, além de
promover geração de renda para artistas, produtores, técnicos, locadoras de
equipamentos e estúdios. A Lei de Incentivo à Cultura/A. Tito Filho, anualmente
beneficia através de incentivo à produção cultural demandas da população nas
áreas de: Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual, Folclore, Literatura e Música.
Promoção da Arte e Cultura, essa iniciativa contempla a realização do: Carnaval de
Teresina; Projeto Fazendo Arte (Formação Artística, Festivais, Salões, Concessão de
Prêmios, Encontros, Concursos Literários, Edição e Publicação de obras); Arte na
Praça (Programações alusivas às datas comemorativas; Apoiar e realizar
apresentações artísticas e exposições e atividades juninas e Natalinas).
Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Teresina, esta iniciativa
contempla o Fomento à participação institucional e popular na preservação do
Patrimônio Imaterial (Grupos Folclóricos, Terreiros de Umbanda/Candomblé,
Quadrilhas Juninas), visando o resgate da Identidade Cultural de Teresina e
Dinamizar, modernizar e ampliar o acervo bibliográfico das Bibliotecas Públicas
Municipais.
Adequação de prédios para criação e implantação de espaços culturais, os espaços
culturais criados, mantidos e reformados possibilitarão o acesso da população
teresinense ao conhecimento, à formação artística, aos meios de expressão
cultural, bem como serão disponibilizados aos artistas para a exibição de suas
produções artísticas e culturais.
A Implantação do Sistema Municipal de Cultura - SMC é de grande importância para
o crescimento cultural de Teresina. O principal objetivo do SMC é fortalecer
institucionalmente as políticas culturais do município, com a participação da
sociedade. Portanto, a implantação do Sistema Municipal de Cultura é um requisito
que qualifica a PMT/FMCMC, junto ao Sistema Nacional de Cultura - SNC/Ministério
da Cultura, visando a promoção do desenvolvimento humano, social e econômico
com pleno exercício dos direitos culturais da população de Teresina.

SDU SUL
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual deste órgão:





Melhorar vias publicas fazendo a recuperação de vias com pavimentação em
paralelepípedo e asfaltica, implantar novas galerias para combater enchentes bem
como recuperar as já existentes, promovendo assim a sua cobertura, garantir que os
prédios e logradouros da zona sul cumpram normas de acessibilidade com
rebaixamento de meio fio e nivelamento de calçadas, garantindo assim a mobilidade de
pessoas com dificuldade de locomoção.
Pretende fazer a reforma de todos os mercados públicos da zona sul garantindo assim
maior conforto aos permissionários e aos usuários,
Construir um cemitério tendo em vista a grande carência, bem como reformar os
demais cemitérios,




Construir e recuperar praças, parques, canteiros e passeios, construir e recuperar
quadras e campos de futebol.
Melhorar a sinalização de ruas implantando identificação de ruas na região sul de
Teresina. Construir infraestrutura básica de saneamento e urbanização da vila da paz e
requalificação de vilas, construir e qualificar diversas ruas, prédios, quadras, Ginásio,
centro de convivência e parques desportivos através de convênios da Prefeitura de
Teresina com Governo Federal. Construção do viaduto da Av. Barão de Gurgueia
melhorando a mobilidade urbana.

SDU –SUDESTE
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual 2018-2021 deste
órgão:


Construção/Recuperação de Vias Públicas: Implantação/Recuperação de Ruas e
Avenidas; Construção e recuperação de calçamento da região sudeste de Teresina;



Construção / Recuperação de Galerias Pluviais e Bueiros – Sudeste: Implantar novas
galerias pluviais para combater enchentes provocadas pelas chuvas; recuperar galerias
existentes na área, promovendo a cobertura e sua ampliação;



Implantação de acessibilidade em Prédios e Logradouros Públicos: Garantir
acessibilidade nos prédios e logradouros públicos na área de atuação da SDU SUDESTE,
através da construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos; Rebaixamento de
meio fio e nivelamento das calçadas; Construção de rampas de acessibilidades em
logradouros públicos; Construção e/ou reforma de prédios públicos institucionais, na
região Sudeste, zona Sudeste de Teresina;



Construção / Melhoria / Recuperação de Bens Públicos: Construir, Melhorar e/ou
Recuperar Bens Públicos: Construção de Praças, Parques, Passeios e Canteiros Centrais;
Construção e/ou Reforma e Manutenção de Cemitérios; Construção e/ou Reforma e
Manutenção de Mercados e Feiras Livres; Construção e/ou Reforma de Parques
Desportivos zona Sudeste de Teresina;



Construção e/ou Melhoria Habitacional: Construção e Melhoria de Unidades
Habitacionais; Executar a política de Habitação, garantindo às famílias de baixa renda
acesso à moradia;



Realização de Coleta e Destinação Adequada dos Resíduos Sólidos: Garantir a limpeza
das ruas e avenidas; garantir ao cidadão teresinense uma cidade limpa saudável e
sustentável;



Construção da Ponte Gil Martins e Vias Estruturantes: Construção de viaduto e
implantação de vias Estruturantes na região do Dirceu, melhorando o tráfego na região;



Elaboração de Projetos Especiais: Elaborar projetos para viabilizar a implantação de
obras e serviços na Região Sudeste de Teresina;



Administração da SDU Sudeste: Aquisição de equipamentos de informática para
melhorar os procedimentos Administrativos; Garantir ao servidores, cursos de
qualificação profissional; investir nos incrementos operacionais, promovendo e
valorizando o desempenho profissional do servidor; promover o equilíbrio entre a
receita e a despesa, controlando e monitorando gastos de forma eficiente.

SDU - LESTE
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual deste órgão:











Aumentar a cobertura de vias pavimentadas, através de construção e/ou recuperação
de calçamento de vias públicas e melhorias de vias com utilização de máquinas de
terraplanagem, permitindo maior acessibilidade e mobilidade em áreas povoadas e
não pavimentadas na Zona Leste de Teresina - PI, resultado das demandas das
comunidades e executadas com recursos próprios do município. Entre elas estão
Pavimentações das localidades: Madre Teresa, Vila Firmino Filho e Porto do Centro.
Execução de Pavimentação em paralelepípedo e calçadas acessíveis em diversos
bairros da Zona Leste de Teresina, através dos Programas de Aceleração do
Crescimento - PAC para melhoria da mobilidade urbana. Implantação da Avenida
Ulisses Marques, que fará ligação da Avenida Presidente Kennedy ao Balão da Avenida
Raul Lopes, funcionando como importante corredor de ligação, e da Rua de acesso ao
loteamento Cidade Verde, ligando o Loteamento à Avenida Antonieta Bulamarque,
com recursos de financiamento federal;
Ampliar o sistema de galerias pluviais, através de recuperação e ampliação do sistema
de drenagem urbano da Zona Leste, com recursos próprios e construção do Sistema
Integrado de Drenagem da Zona Leste, com aproximadamente 6 kilômetros de rede
de drenagem passando pelos bairros: Noivos, São Cristóvão e Morada do Sol;
Garantir que os prédios e logradouros públicos da estrutura existente na área da SDU
LESTE de Teresina cumpram as normas de acessibilidade, como rampas, ciclovias e
adaptações de passeios públicos;
Prover à Prefeitura de Teresina de um banco de projetos;
Proporcionar à população carente da Zona Leste condições adequadas de moradia,
através de construção e/ou melhoria de unidades habitacionais, bem como unidades
Sanitárias, utilizando-se de recursos do município;
Proporcionar a população da Zona Leste do Município de Teresina serviços urbanos
de qualidade, com eficiência e responsabilidade social, aproximando a gestão pública
das comunidades e proporcionando mais qualidade de vida: Garantir a Limpeza das
Ruas e Avenidas, garantir ao cidadão Teresinense uma cidade limpa, saudável e
sustentável. Manutenção da produção de mudas com produção mensal aproximada
de 6.000 mudas, e organizar e identificar logradouros através de emplacamento de
ruas;



Promover a excelência na gestão administrativa da SDU LESTE, dinamizar os
procedimentos Administrativos para dar celeridade à tramitação dos processos;
Melhorias estruturais em prédios, parques esportivos e áreas institucionais da Zona
Leste proporcionando melhor acesso e mobilidade, construção e recuperação de
praças e mercados;
Revitalização histórica e cultural da Zona Leste, através de execução de obras, para a
implantação do Parque Floresta Fóssil, que contribuirá para a conservação do
patrimônio paleontológico e arqueológico (árvores fossilizadas em posição de vida).





SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual deste órgão:













Construção/ recuperação de vias com pavimentação asfáltica com extensão do PAC
Mobilidade Urbana: Aumentar e melhorar a cobertura de vias pavimentadas
proporcionando maior conforto e segurança para os munícipes que transitam nas
vias asfaltadas da cidade, diminuindo os custos com manutenção.
Aquisição e Manutenção de Máquinas e Equipamentos: Equipamentos municipais
funcionando/preservados, modernizando a frota de máquinas e equipamentos,
melhorando a qualidade dos serviços e diminuindo as despesas de manutenção.
Implantação do túnel na Av. Frei Serafim e Implantação do Sistema de VLT:
Incrementar a mobilidade urbana.
Melhorias/ Construção de Unidades Habitacionais: Proporcionar a população
carente condições adequadas de moradia.
Mobilizações Sociais: Realizar trabalho social junto às famílias de projetos
habitacionais. Indenizações e Restituições: Promover indenizações para fins de
regularização fundiária e/ou para implementação de serviços de melhoria urbana.
Construção e Urbanização de Vilas: Promover ações de urbanização de vilas com
regularização fundiária, melhoria habitacional, prevendo a implantação de
infraestrutura urbana, equipamentos e serviços públicos.
Regularização Fundiária: Promover a regularização fundiária dos imóveis
pertencentes as famílias em áreas de ocupação consolidadas ou em loteamentos
públicos executados pela prefeitura de Teresina, através de recursos próprios e
externos.
Limpeza Pública - Acesso a Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos: Promover a coleta
e dar destinação final adequada aos resíduos sólidos.
Iluminação Pública: Implantar e manter a rede elétrica do município.
Administração do Orçamento Popular: Recursos destinados às prioridades definidas
nas reuniões, assembleias e fóruns que integram o processo do Programa
Orçamento Popular. Concessão de Títulos de Posse e Uso do Terreno: Promover a
regularização fundiária dos Terrenos pertencentes às famílias em áreas de ocupação
consolidadas ou em loteamentos.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - STRANS
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual deste órgão:


















Implantação do sistema BRT (Bus Rapid Transit) com a utilização dos corredores
exclusivos, nos eixos Sul/Centro, Norte/Centro, Leste/Centro e Sudeste/Centro: O
Sistema tem o intuito de diminuir o tempo de viagens, os custos de transporte, o
tempo de embarque e desembarque de passageiros com o objetivo de aumentar a
segurança no trânsito. O Programa Pacto pela Mobilidade seguiu as diretrizes
contidas no Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Teresina, como:
1 - Modernizar o sistema de transporte público a Teresina; 2 - Ampliar a participação
dos transportes públicos na matriz de divisão modal das viagens diárias; 3 - Reduzir
o tempo de viagens, principalmente dos usuários de transportes públicos; 4 Melhorar as condições fluidez no trânsito, reduzindo os congestionamentos no
sistema viário; 5 - Melhorar os índices operacionais dos sistemas de transportes
públicos, reduzindo, seus impactos no custo operacional do sistema.
Ampliação e manutenção da frota do Transporte Eficiente: Ampliar o apoio aos
deslocamentos das pessoas com mobilidade reduzida na área urbana.
Ampliação do sistema cicloviário: Estimular o uso de bicicletas, por ser um modo de
transporte não poluente e de bom aproveitamento para o perfil topográfico
relativamente
plano
de
Teresina,
através
da
implantação
ciclóvia/ciclofaixa/ciclorota e de bicicletários.
Implantação dos Terminais de Integração de Ônibus e Estações de Transbordo de
Passageiros: Conclusão dos Terminais de Integração das Zonas Norte, Leste e Sul,
com previsão de conclusão até 2018.
Reformulação Normativa e Gerencial dos Sistemas de Transportes Públicos
Alternativos, Semi-coletivos e Individuais: atualizar as normas e procedimentos
operacionais para implantar um novo sistema de transporte público alternativo,
semicoletivo e individual.
Reformulação do sistema de transporte coletivo intramunicipal: Adequar o Sistema
de Transporte Coletivo Intramunicipal ao novo perfil de ocupação na Zona Rural.
Será feito a integração entre o transporte urbano e o rural, diminuindo o tempo
médio de viagem. Aperfeiçoamento das condições de circulação de veículos de
carga na zona urbana: Regulamentação da circulação e de pontos de carga/descarga
de veículos pesados na zona urbana de Teresina, a restrição deverá ocorrer pela
Tara do veículo e limitar horários. Implantação do Sistema de Transporte Coletivo
Urbano Integrado: Atender a necessidade de reformular o Sistema de Transporte
Público Coletivo Urbano, conforme definido pelo Plano Diretor de Transportes e
Mobilidade Urbano de Teresina, com a implantação do FUNTRAN - Fundo Municipal
de Transportes, que terá função de manter o equilíbrio econômico-financeiro e
custear a modernização gerencial do Sistema.
Implantação de Faixas Exclusivas: Implantação de Faixas Exclusivas priorizando o
transporte público coletivo, como objetivo principal ampliar a participação do
sistema de transportes públicos na matriz de divisão modal através da requalificação
da infraestrutura viária e priorização do transporte público.
CIMU - Gestão do sistema de transporte público coletivo interestadual de caráter
urbano Teresina/Timon: Atender a necessidade de formular o sistema de transporte
público coletivo interestadual de passageiros urbano, Teresina-Timon, com a
implantação do CIMU - Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana.
Implantação do Centro de Controle Operacional - Pacto Pela Mobilidade: ampliar a
participação do sistema de transportes públicos na matriz de divisão modal através
da requalificação da infraestrutura viária.
Promover a excelência na Gestão Administrativa dos terminais de integração, das
estações de transbordo e dos corredores exclusivos: Manutenção e administração
dos Terminais de Integração nas Zonas Norte, Leste, Sudeste e Sul, das Estações de

Transbordo no Centro, e das Estações de Embarque e Desembarque nos Corredores
Exclusivos de ônibus, para o pleno funcionamento destes equipamentos, operação
do Sistema de Transporte Público Coletivo e melhoramento no atendimento ao
cidadão, promovendo a mobilidade universal.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TERESINA – ARSETE
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual deste órgão:


A Agência Reguladora de Serviços Públicos de Teresina – ARSETE estará realizando
as ações no acompanhamento e cobrança da ampliação da rede de distribuição de
água potável e da rede coletora de esgotamento sanitário.

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL –SDR
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual deste órgão:








Gestão de Sistema de Abastecimento de Água: Proporcionar a universalização do
acesso à água tratada e de boa qualidade para o consumo humano através dos
serviços de implantação, distribuição, ampliação e conservação dos sistemas de
abastecimentos de água de responsabilidade da Prefeitura de Teresina.
Gestão do Manejo de Resíduos Sólidos: Proporcionar a regularização da coleta dos
resíduos sólidos, colocando transporte apropriado e pessoal treinado para a
execução dos serviços. Implantação/Melhoria/Recuperação de Vias: Vias
implantadas e/ou recuperadas com revestimento primário; vias pavimentadas
e/ou recuperadas com pavimentação em paralelepípedo; vias implantadas com
revestimento asfáltico. Implantação/Melhoria/Recuperação de Unidades
Habitacionais, Unidades Sanitárias, e Bens Públicos: Construção/melhorias
habitacionais e unidades sanitárias. Construção/Recuperação de imóveis públicos
garantido continuidade nos serviços utilizados pela população local. Construir e
implantar redes de distribuição de energia elétrica com estação de rebaixamento
para viabilizar a implantação de novos sistemas de abastecimento d'água e
adequar o funcionamento de outros existentes.
Demarcação e Regularização de Imóveis Públicos na Zona Rural/Desenvolvimento
da Agricultura Urbana e Rural: Demarcar e regularizar 700 ha de terras públicas
nos próximos quatro anos.
Desenvolvimento do Programa de Agroecologia e Produção Orgânica: Integrar,
articular e adequar a política municipal de desenvolvimento rural, por meio do uso
sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo da alimentos saudáveis,
viabilizando a produção, certificação, controle social e comercialização de
produtos agroecológicos.



Gestão do Serviço de Inspeção e Fiscalização Agropecuária: garantir a qualidade
higiênico - sanitário dos produtos de origem animal e vegetal e seus derivados
tendo uma inspeção prévia dos mesmos, prevenindo as enfermidades que podem
ser transmitidas por alimentos produzidos sem os devidos cuidados higiênicosanitários. Para isso, os funcionários e servidores habilitados acompanham todo o
processo dentro das agroindústrias, artesanais ou não, inspecionando o
recebimento, o processamento e o armazenamento da matéria prima e do
produto final.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – SEMAM
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual deste órgão:
O PPA/2017 da SEMAM foi elaborado tendo a educação ambiental como o carro chefe de todas
as atividades da secretaria, pois propicia o aumento de conhecimentos, mudança de valores e
aperfeiçoamento de habilidades, condições básicas para estimular maior integração e harmonia
dos indivíduos com o meio ambiente; criação e revitalização dos parques ambientais; gestão
ambiental( através do monitoramento de rios, clima, elaboração e implantação do plano de
arborização de Teresina); recuperar e manter as áreas verdes da cidade através do Programa
Teresina mais verde; elaboração do plano de gestão de resíduos da construção civil; construção
de uma nova cultura ambiental institucional através da A3P; fiscalização ambiental de atividades
e empreendimentos.
Podemos afirmar que as iniciativas inseridas no PPA, contemplam as demandas oriundas da
população teresinense no que se refere à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos –SEMAM.







Teresina Bairros Sustentáveis: Busca estruturar a sustentabilidade dos bairros a partir
de seis eixos: Meio ambiente e sociedade, redução de gases de efeito estufa, eficiência
no uso da água, eficiência energética, materiais e resíduos, e mobilidade;
Reestruturar e Revitalizar Parques Ambientais: Adquirir bens e realizar serviços
necessários à reestruturação, revitalização, gestão e monitoramento dos parques
ambientais de Teresina; Criar Novos Parques Ambientais: Preservação de ecossistemas
naturais, a realização de pesquisas científicas, de atividades de educação ambiental, de
recreação e o contato com a natureza;
Programa Teresina Mais Verde: Construir uma cidade que apresente soluções
sustentáveis a frente do tempo, que resultam em mais equilíbrio e qualidade de vida no
ambiente urbano; Agenda Ambiental na Administração Pública- A3P: A A3P implantação da Responsabilidade Socioambiental nas atividades administrativas e
operacionais do governo municipal e da sociedade para tornar as iniciativas atuais e
futuras, mais transparentes, incitando a inserção de critérios de sustentabilidade
Educação Ambiental: é uma ação educativa permanente pela qual a comunidade tem a
tomada de consciência de sua realidade global, do tipo de relações que os homens
estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e
suas causas profundas; Elaboração e Implantação do Plano de Arborização de Teresina:
Neste sentido uma estratégia da gestão ambiental municipal é ampliar a arborização
urbana como uma forma de equilibrar as pressões sobre o ambiente geradas pelo
desenvolvimento econômico e demográfico;






Desenvolvimento de Capacidade Institucional no Eixo de Mudanças Climáticas e
Resiliência e Relatório Ambiental e Social Final – CAF: Implantação de um programa de
monitoramento sistemático do clima de Teresina coma elaboração de um plano de
gerenciamento e manejo dos parques e florestas de Teresina;
Elaboração do Plano Diretor de Arborização de Teresina – CAF: Elaboração do Plano
Diretor de Arborização que definirá as diretrizes para disciplinar e nortear todo o
processo de preservação, manejo e expansão da cobertura vegetal da cidade;
Implantação do Plano de Arborização de Teresina – CAF: ampliar a área verde da cidade
em 30% através do plantio para reduzir o desconforto térmico resultante das condições
climáticas da cidade, nas vias e logradouros públicos e residências.

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CENTRO NORTE
Segue um resumo das principais ações que constam no Plano Plurianual deste órgão:












Implantação/recuperação de ruas e avenidas: construção e recuperação de calçamento;
recuperação de áreas das diversas zonais da Região Centro/Norte de Teresina,
Regularização de vias públicas; Duplicação da Poty e prolongamento da Marechal
Castelo Poty Norte.
Construção/Melhoria/Recuperação de Bens Públicos: Construir, Melhorar e/ou
Recuperar Bens Público, Construção e Recuperação de Praças, Parques, Passeios e
Canteiros Centrais,
Construção e/ou Reformas e Manutenção de Cemitérios, Construção e/ou Reforma e
Manutenção de Mercados e Feiras Livres, Construção e/ou Reforma de Parques
Desportivos, Zona Centro/Norte de Teresina; Requalificação/Reforma do Museu do
Meduna.
Elaboração de Projetos/Consultoria de Obras: Elaboração de projetos e levantamentos
topográficos para implantação de ruas, avenidas, praças e outros equipamentos
públicos, projetos para implantação/ recuperação de galerias, projetos de prédios
institucionais, projetos de pontes e viadutos, consultoria, acompanhamento e
fiscalização de obras, na região do Norte, zona CENTRO/NORTE de Teresina e
consultoria de obras.
Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais: Executar a política de habitação,
através de programas garantindo às famílias de baixa renda acesso a moradia,
implantação de novas unidades sanitárias populares em áreas de moradia precárias.
Administração da SDU Centro/Norte: Remuneração dos servidores do órgão; aquisição
de equipamentos de informática, visando à melhoria dos serviços prestados e redução
do tempo de prestação de seus serviços, bem como, otimização do acesso à internet
para viabilização das ações da centro/norte; melhorar os procedimentos
administrativos, para dar celeridade aos serviços prestados, através da otimização da
tramitação dos processos; garantir ao servidor, cursos de qualificação profissional,
melhorando seu desempenho na realização dos serviços; investir nos incrementos
operacionais, promovendo e valorizando o desempenho profissional do servidor;
elaborar ações estratégicas, criando instrumento de retorno para a instituição dos
recursos oriundos das receitas de serviços para financiamento e custeio; promover o
equilíbrio entre a receita e a despesa, controlando e monitorando gastos de forma
eficiente.
Requalificação e Revitalização "Novo Centro de Teresina": As ações do "Novo Centro de
Teresina" têm o objetivo principal de transformar o centro da cidade em uma área para
as pessoas, através da requalificação das calçadas, praças e parques, criação de ruas














exclusivas para pedestres com mudança de pavimento, implantação de ciclovias,
estimulando o retorno da moradia no Centro.
Implantação da Infraestrutura do Polo Industrial Norte do Município de Teresina: Dotar
o polo Industrial norte de toda infraestrutura necessária ao desenvolvimento das
atividades econômicas
Implantação do Novo Viveiro de Mudas do Município de Teresina: Implantar o novo
viveiro e dotá-lo de toda a infraestrutura necessaria.
Ampliação do Sistema de Galerias Pluviais: Implantar novas galerias pluviais para
combater enchentes provocadas pelas chuvas (principalmente nos bairros Memorare,
Ilhotas, Água Mineral e Parque Brasil); Recuperar galerias existentes na área,
promovendo a cobertura e a sua ampliação
Realização de Coleta e Destinação Adequada dos Resíduos Sólidos: Prestar à população
da zona Centro/Norte do município de Teresina serviços públicos eficientes e com
responsabilidade social, aproximando a gestão pública das comunidades e
proporcionando mais qualidade de vida; Garantir a limpeza das ruas e avenidas;garantir
ao cidadão teresinense uma cidade limpa saudável e sustentável.
Ampliação da Participação do Sistema de Transportes Públicos na Matriz de Divisão
Modalidade através da Requalificação da Infraestrutura Viárias: Implantar a Ponte da
UFPI e a 2ª Ponte da Av. Poty e seus acessos através do Programa PAC - Pacto pela
Mobilidade com objetivo principal de ampliar a participação do sistema de transportes
públicos na matriz de divisão modalidade através da requalificação da infraestrutura
viária, complementando as ações do PAC mobilidade Grandes Cidades Construção do
complexo viário da Av. Miguel Rosa / Av. Joaquim Ribeiro a fim de melhorar a
mobilidade urbana da cidade.
Acessibilidade e Requalificação das Calçadas –CAF: Implantação de acessibilidade e
requalificação das calçadas e ruas da região central de Teresina, para permitir ou facilitar
acessibilidade das pessoas com restrições de locomoção para acesso ao comércio
central, instituições bancárias, repartições públicas, mercado central e áreas de lazer.
Restauração e Revitalização do Mercado Central 2ª Etapa-CAF: A obra tem como
finalidade salvaguardar o valor artístico da edificação e dotar Teresina de um novo
mercado público central, dimensionado de acordo com adequados padrões de
funcionamento. A requalificação do mercado também deverá fortalecer a economia da
área central da cidade, principalmente do comércio tradicional e o de produtos
regionais.

