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 CARTA DE SERVIÇOS 
 
Garantir acesso da população a politicas publica de cultura, turismo e 

juventude; desenvolver a política municipal da prática dos esportes; promover o 

intercâmbio com órgãos públicos e privados voltados à promoção do esporte; 

estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades 

esportivas; planejar, coordenar, supervisionar e avaliar os planos e programas 

de incentivo aos esportes e às ações de democratização da prática esportiva e 

inclusão social por intermédio do esporte; atender às necessidades e 

potencialidades esportivas dos cidadãos, contemplando os esportes de base e 

a promoção da saúde; supervisionar a política de esporte executada pelas 

instituições entidades que compõem a sua área de competência; promover a 

captação de recursos públicos e da iniciativa privada para promoção das 

demandas advindas das atividades esportivas; gerir os recursos destinados à 

prática de esportes, à promoção do lazer e de eventos que valorizem a 

memória esportiva do Município; e fomentar a realização de eventos esportivos 

e de lazer; promover a gestão integrada e articulada com as demais esferas de 

governo e com o setor privado das políticas de desenvolvimento o turismo; 

planejar e acompanhar a política Municipal de desenvolvimento do turismo; 

promover e divulgar o turismo Municipal; estimular iniciativas públicas e 

privadas de incentivo às atividades turísticas; planejar, coordenar, 

supervisionar e avaliar os planos e programas de incentivo ao turismo; 

coordenar, gerenciar e executar estudos, pesquisas, programas, projetos, 

obras e serviços atinentes ao turismo; gerir os recursos dos programas 

voltados para o turismo no Município; promover ações e atividades de incentivo 

à cultura em todas as suas manifestações e formas; promover ações para 

viabilizar o apoio técnico e financeiro necessário à produção cultural no 

Município; executar a política de preservação e conservação da memória do 

patrimônio histórico, arqueológico, artístico, documental e cultural do Município. 

A proteção ao patrimônio cultural histórico do Município; A promoção e 

incentivo a realização de atividades e estudos de interesse local, de natureza 

científica ou cultural; A promoção e a execução de programas culturais, de 

interesse do Município; Propor e executar convênios culturais com entidades 

públicas e particulares; Incentivar a formação de bandas, orquestras, corais e 

grupos teatrais; A formulação e execução de planos, programas e projetos 

relacionados às atividades de recreação e lazer; Estimular e apoiar a criação 

de associações culturais e recreativas; Promover torneios esportivos, em nível 

municipal e regional; O planejamento operacional e a execução das políticas 

municipais relativas ao turismo; Estimular e apoiar iniciativas voltadas para o 

desenvolvimento do turismo, notadamente aqueles relacionados à captação de 
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investimentos para implantação ou ampliação de empreendimentos; Fomentar 

e promover eventos para divulgação de produtos locais e do potencial turístico 

do Município. 

 
 

NOSSOS ESPAÇOS FISICOS DE AÇÃO 
 

GINÁSIO POLIESPORTIVO GOVERNADOR RONALDO CUNHA LIMA 

Endereço: Rua Tenente Waldemar Vieira Cavalcante, s/n, Centro, Barra de 
Santana/PB, CEP: 58.458-000. 

Serviços Ofertados: Atividades esportivas das secretarias de Saúde, 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Cultura, Turismo, 
Esporte e Juventude e horários para atividades da população local, Escola 
Municipal Laura Barbosa Bezerra, Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio Almirante Antônio Heráclito do Rêgo, ensaios da Banda Marcial e 
Fanfarra Santa Ana e a disponibilização do espaço para diversas atividades a 
comunidade. 

Profissionais: Educadores físicos, Regente de Banda Marcial; 

 
 
 

ESTÁDIO MUNICIPAL VITAL FARIA DE ARRUDA 

Endereço: Rua Projetada, s/n, centro, Barra de Santana/PB, CEP: 58458-000. 

Serviços Ofertados: Atividades esportivas, da Escola Municipal Laura Barbosa 
Bezerra, Campeonato Municipal, Racha entre amigos, jogos da Escolinha de 
Barra de Santana desde 1990 (Coordenador Novinho) e atividades diversas da 
comunidade local. 

 

 

 


