
                                             

 

Gestão feita com Diálogo 

DECRETO MUNICIPAL DE Nº 064 DE 08 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

 

Institui no município de Colônia do Gurgueia – 

Gestão feita com Diálogo - o instrumento 

administrativo PLAN COLÔNIA que tem como 

meta o Planejamento de todas as áreas do 

município, divididas em Eixos 

Temático/Administrativos em fases interna e 

externa e dá outras providências.  

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO GURGUEIA, ESTADO DO PIAUÍ, 

no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Orgânica 
Municipal, e, 

 

CONSIDERANDO, a importância de planejamento como instrumento necessário 

ao desenvolvimento do município de Colônia do Gurgueia; 

CONSIDERANDO, a necessidade de tomadas de decisão advinda da transição de 
governo; 

CONSIDERANDO, o escopo de implantar uma Gestão Dialógica, Gerencial, 
Participativa, Transparente, Equilibrada e Planejada; 

CONSIDERANDO, a urgência na articulação das forças políticas municipais, 

estaduais e federais em defesa de ações ao município de Colônia do Gurgueia; 

CONSIDERANDO, o dever do Gestor em diagnosticar a real situação da 

administração e propor ações urgentes; 

CONSIDERANDO, o levantamento de obras inacabadas, convênios parados e em 
andamento; 

CONSIDERANDO, a urgência em implantar um equilíbrio financeiro, com 

respeito às formas de ingresso no serviço público, bem como o respeito aos índices 
financeiros e gasto com pessoal; 

CONSIDERANDO, a importância da elaboração de Diagnóstico e Relatório  

Detalhado, busca de parcerias e elaboração de  Plano de Ação no PLAN COLÔNIA – 

Planejamento de Colônia do Gurgueia-PI  para o Período de 17 de setembro de 2021 a 31 de 
dezembro de 2024. 
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D E C R E T A 

 

Art. 1º Institui no município de Colônia do Gurgueia – Gestão feita com Diálogo - 

o instrumento administrativo PLAN COLÔNIA que tem como meta o Planejamento de todas 

as áreas do município, divididas em Eixos Temático/Administrativos em fases interna e 
externa e dá outras providências.  

Art. 2º O PLAN COLÔNIA consiste no instrumento administrativo de 

planejamento do Município de Colônia do Gurgueia, visando a uma Gestão Dialógica, 

Gerencial, Participativa, Transparente, Equilibrada e Planejada com metas e resultados 

definidos. 

Art. 3º O PLAN COLÔNIA será dividido em Eixos Temático/Administrativos 

denominados: 

I- PLAN- Equilibra/COLÔNIA – Eixo que envolverá a Secretaria Municipal 

de Finanças, contabilidade, Controladoria Interna e departamento de 

pessoal com o fim de diagnosticar e propor controle nos gastos públicos; 

 

II- PLAN- Empreende, Produz/ COLÔNIA- Eixo que envolverá SEBRAE, 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES, 

comissão de eventos produtivos – (Casa Verde, Artesanato, piscicultura, 

hortaliças e demais setores que fomentam a geração de emprego e renda); 

 

III- PLAN- Ilumina COLÔNIA – Eixo que envolverá o Diálogo com equipe 

local, empresa contratada e equatorial com o fim de trabalhar plano de 

iluminação pública e retirada de gambiarras, bem como outros assuntos 

que tenham relação com o presente eixo temático-administrativo. 

 

IV- PLAN – Tributa COLÔNIA – Eixo que envolverá o setor tributário e 

escritórios especializados para o incremento de receitas propondo 

minutas de leis e plano de recuperação, bem como a continuidade de ações 

com vistas ao ICMS Ecológico. 

 

V- PLAN – JOVEM COLÔNIA – Eixo que envolverá a Coordenadoria de 

Juventude e parcerias com o fim de planejar ações e políticas públicas 

voltadas para a juventude; 

 

VI- PLAN – Informatiza COLÔNIA – Eixo que envolverá  todas as Secretarias 

Municipais coordenada pela empresa FOCO START Secretaria de 

Administração, Departamento de Pessoal, Portal da Transparência, 

Comissão Permanente de Licitação e assessoria jurídica especializada; 
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VII- PLAN – Embeleza COLÔNIA – Eixo que envolverá a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, Departamento de Obras, Departamento de 

Preservação Ambiental, ONG – Despertar Rio Gurgueia, Secretaria de 

Transporte; 

 

VIII- PLAN – Turismo em COLÔNIA – Eixo que envolverá a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, Departamento de Cultura e Departamento 

de Preservação Ambiental; 

 

 

IX- PLAN – Social/INSERE COLÔNIA – Eixo que envolverá a Secretaria de 

Assistência Social, CRÁS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMA 

CRIANÇA FELIZ, APAE, CONSELHO TUTELAR com o objetivo de 

administrar e ampliar os diversos programas voltados para inserção 

social de crianças, jovens, pessoas com vulnerabilidade social (usuários de 

drogas, dentre outros); 

 

X- PLAN – Educa COLÔNIA – Eixo que envolverá a Secretaria Municipal de 

Educação com o fim de realizar o diagnóstico da Educação do Município 

de Colônia do Gurgueia, com discussão e apresentação de propostas em 

todos os seguimentos educacionais, inclusive, elaboração de metas e 

cronograma de resultados inserido no CALENDÁRIO PLAN- COLÔNIA; 

 

XI- PLAN – Saúde COLÔNIA – Eixo que envolverá a Secretaria Municipal de 

Saúde com o fim de elaborar o PLAN – COLÔNIA SAUDÁVEL que abrangerá 

todos os programas da saúde, desde o acesso/atendimento humanitária a 

toda a estrutura de saúde. 

 

XII- PLAN – Recicla COLÔNIA – Eixo que envolverá a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente discussão e elaboração do plano geral de coleta e destino 

de lixo, bem como a construção de aterro sanitário; 

XIII -    PLAN – Constrói COLÔNIA – Eixo que envolverá todas as secretarias, 

assessoria POSITIVA, PRIME, Governo do Estado, por suas diversas 

secretarias, Governo Federal pelo diversos ministérios, Parlamentares 

Estaduais, Federais e Senadores, com o fim de alocar recursos e elaborar 

projetos no PLAN- CONSTRÓI COLÔNIA, destacando as seguintes 

propostas: Iluminação Especial da Av. Dom Avelar Brandão Vilela, 

Construção do Espaço Vida ( praça, praça de eventos e complexo esportivo 

na antiga pista de pouso); Asfalto das principais ruas e avenidas, 

calçamentos nos bairros, Construção do Centro Cultural Pe. José de 

Anchieta, reforma do Estádio Alfredão e Ginásio Poliesportivo, CAPB – 

Centro de Atividades e Produção nos Bairros; áreas verdes; campos de 

várzeas, elaboração de projeto de saneamento básico com início no 

estudos de melhorar o sistemas de galerias no município. 
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XIV - PLAN – Capacita COLÔNIA - Eixo que envolverá proposta de capacitação 

de todos os servidores públicos municipais nas diversas secretarias; 

XV – PLAN – conclui obras COLÔNIA - Eixo de envolverá a Secretaria de 

Administração e obras com o fim de elaborar projetos para concluir todas as 

obras inacabadas no município de Colônia do Gurgueia: UBS, QUADRAS, 
CALÇAMENTOS, CRECHE; 

XVI – PLAN Resgata COLÔNIA – Eixo que envolverá a Secretaria  de Educação, 

Secretaria de Cultura ou Departamento de Cultura, Coordenadoria da Juventude 

com o fim de propor plano  de ação para resgatar os diversos eventos culturais: 

07 DE SETEMBRO, SEMANA CULTURAL, FESTEJOS DO MUNICIPIO e localidades, 

bem como outros evento culturais. 

XVII  – PLAN – DIÁLOGO COM COLÔNIA – Eixo que criar instrumentos e 

mecanismos permanente de Diálogo com toda a coletividade para receber ideias, 

sugestões, receber críticas e notícias de irregularidades; 

XVIII – PLAN – VIGIA COLÔNIA - Eixo que envolverá a Coordenadoria da 

Vigilância Sanitária com o objetivo de elaborar plano de ação de fiscalização, 

controle e orientações de normas sanitárias; 

XIX – PLAN – Cultura e Esporte COLÔNIA – Eixo que envolverá a secretaria 

municipal de cultura ou departamento de esporte e futuro departamento de 

eventos para a elaboração de plano de esporte municipal e plano de apoio aos 

diversos seguimentos esportivos. 

XX – PLAN Transparência e Diálogo COLÔNIA – Eixo que envolverá o 

Departamento de Comunicação com o fim de trabalhar toda a transparência 

administrativa e comunicação. 

XXI – PLAN – Legisla COLÔNIA – Eixo que envolverá o Poder Legislativo, o 

Gabinete do Prefeito, assessorias jurídica e contábeis na discussão, elaboração de 

proposições de interesse do município, inclusive, nas respostas aos 

requerimentos e mensagens de ambos os poderes; 

XXII – PLAN – articula assessoria  COLÔNIA- Eixo que envolverá assessores 

especiais do gabinete em Teresina, como forma de articular e acompanhar os 

diversos projetos para Colônia do Gurgueia. 

XXIII – PLAN – Articula COLÔNIA – Eixo que envolverá a articulação da Gestão 

feita com Diálogo com todas as forças políticas de Colônia do Gurgueia na busca 

de construção de forças em projetos da gestão, bem como em ideias e projetos 

das diversas forças políticas municipais. 

XXIV – PLAN – TITULA COLÔNIA – Eixo que envolverá a Superintendência do 

INCRA, Núcleo de Regularização Fundiária e diversos representantes de 

assentamentos; 
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XXV – PLAN Orçamento Participativo COLÔNIA – Eixo que envolverá a 

empresa CONPLAN através de seus assessores, todas as Secretarias municipais, 

Controladoria Municipal, representantes de classes de Bairros e Localidades da 

Zona Rural do Município de Colônia do Gurgueia-PI. 

Art. 4º Os Eixos Temático/Administrativos serão desenvolvidos em  02 (duas) 
fases denominadas: 

I- Fase interna: consiste na composição de Comissão Interna PLAN, com 

indicação de coordenadores, que serão responsáveis, pelo levantamento de toda a 

problemática que envolve cada Eixo Temático Administrativo Específico, bem como a 

articulação de atores/parceiros e de medidas necessárias às discussões, métodos e 

propostas para a fase externa. 

 

II- Fase Externa: Consiste na segunda fase, onde acontecerá a plenária e discussão 

ampla, realizada de forma híbrida: presencial e por videoconferência que exporá, discutirá a 

realidade do município e proporá as ações necessárias, indicando em no Calendário PLAN-

COLÔNIA a forma, a parceria e data das ações com suas respectivas metas. 

 

§ 1º Na fase interna serão envolvidos em cada Eixo Temático/Administrativos 

servidores e colaboradores que tenham afinidade com cada temática. 

 

§2º Na fase externa serão envolvidos os debatedores, com a presença de 

orientador e convidados que tenham expertise no assunto para a discussão, proposição e 

elaboração de metas. 

 

§3º Na fase externa acontecerá a Plenária, a discussão com convidados, a 

elaboração das propostas e metas, bem como o cronograma de atividades em Calendário 

PLAN COLÔNIA. 

§ 4º A fase interna acontecerá no período de 09 a 15 de setembro. 

 

§ 5º A fase externa acontecerá no período de 17 a 25 de setembro. 

 

Art. 5º  Com o Resultado do PLAN COLÔNIA deverá ser organizada a AGENDA 

ADMINISTRATIVA EXTERNA  que compreenderá à articulação em Teresina e Brasília para a 

articulação e encaminhamentos devidos em Teresina Brasília com o objetivo de cumprir 

metas e alcançar os resultados. 

Art. 6º O PLAN-COLÔNIA deverá diagnosticar a realidade atual, apresentar 

relatório ajustar ao Padrão de Equilíbrio Financeiro e propor ações de desenvolvimento 
municipal, criando metas e resultados em calendário PLAN COLÔNIA.  

Art. 7º Será realizado a cada ano um nova Edição do PLAN COLÔNIA com vista a 

avaliação de metas e resultados e ajuste no CALENDÁRIO PLAN COLÔNIA. 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 



                                             

 

Gestão feita com Diálogo 

 

GABINETE DO PREFEITO, em Colônia do Gurgueia-PI, 08 de setembro de 2021. 

 

SILZO BEZERRA DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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