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PLANO DE GOVERNO – APRESENTAÇÃO

O Plano de Governo da Coligação “Mudar para Transformar” foi elaborado
a partir do levantamento das necessidades junto à população de São
Manuel.
Discorre sobre as estratégias, objetivos e ações a serem executadas em
cada frente de trabalho, com vistas a solucionar os problemas existentes e
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.
Apresenta de forma prática, em cinco pilares, o que será feito. São pilares
do Plano de Governo:






Desenvolvimento Econômico e Emprego.
Políticas Sociais e Desenvolvimento Humano.
Infraestrutura e Organização do Espaço Urbano e Rural.
Gestão Pública e Participação Popular.
Ações Afirmativas e de Solidariedade Social.

O Plano norteará o trabalho da Administração, onde o Prefeito, Vice
Prefeito e Diretores Municipais, empenharão todo o esforço e energia,
para que através dos recursos humanos, financeiros, materiais e
estruturais disponíveis, executem e entreguem a população o que aqui
está contido.
Nortearão os trabalhos desta Administração:







O respeito ao Povo e aos recursos públicos.
A valorização das pessoas.
O compromisso com a gestão de resultados.
A prestação de serviços de qualidade.
O cumprimento da lei e respeito às Instituições.
A prática incondicional da Ética e da Moral.

O Plano de Governo, como instrumento de trabalho, será atualizado
sempre que as necessidades emanadas da população assim o exigirem.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESTRATÉGIA
Fortalecer a estrutura econômica do município para a geração de
empregos e renda promovendo um desenvolvimento social e sustentável.

OBJETIVOS
Ênfase na aplicação da política pública para incentivo às micro e pequenas
empresas do município.
Fortalecimento dos mecanismos de incentivo a formalização dos
empreendedores autônomos.
Rever e dar celeridade aos procedimentos para concessão de alvarás e
certidões aos empresários.
Fortalecimento da Comissão Municipal de Emprego para elaboração de
uma política pública voltada à geração de emprego e renda e combate ao
desemprego.
Reestruturação do Banco do Povo visando incrementar sua atuação no
município.
Facilitar o relacionamento entre os segmentos produtivos (indústria,
comércio e serviços) com os órgãos municipais.
Implantar políticas e ações de apoio ao comércio e setor de serviços,
investindo na revitalização dos principais centros comerciais.
Investir em infraestrutura para recebimento de investimentos industriais.
Implantar ações de formação e qualificação continuada de mão de obra e
incentivar a ampliação da oferta de cursos profissionalizantes no
município.

Buscar parcerias com o FIESP/CIESP para viabilizar unidades do SESI/SENAI
no município.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

PLANO DE AÇÃO
Reestruturar e redefinir o papel da Diretoria de Indústria e
Comércio, transformando-a em Diretoria de Desenvolvimento,
Indústria, Comércio e Serviços.
Implantar a Comissão Municipal de Emprego, com vistas à
ampliação da participação dos setores produtivos, representados
pelos empregados e empresários, na formalização de políticas
públicas e programas para geração de empregos e qualificação de
mão de obra no município.
Fortalecer o relacionamento do município com a Secretaria de
Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo – SERT,
visando maior utilização dos programas vinculados a Secretaria.
Realizar convênios e parcerias com o SENAI, SENAC, SESI, SEBRAE e
Entidades Representativas do município para formação e
qualificação de mão de obra e formação e aperfeiçoamento de
empreendedores.
Promover ações de parceria para ampliação da oferta de cursos
profissionalizantes para jovens e adultos, em especial junto ao
Centro Paula Souza (ação conjunta com a Diretoria de Educação).
Implantar o Sistema de Licenciamento Integrado (SIL), que
possibilita a emissão de alvarás de funcionamento pela internet e
sem burocracia.
Incrementar a ação do Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT.
Reestruturar o Banco do Povo, visando à máxima utilização de sua
potencialidade.
Incrementar a Sala do Empreendedor em parceria com o SEBRAE.
Criar o Portal Municipal do MEi, com informações para legalização
de empreendedores.
Incentivar o crescimento da participação dos pequenos negócios
nas compras governamentais da Prefeitura.
Criar a UNIT para qualificação e requalificação profissional.

Apoiar a organização de missões comerciais junto a agentes de
mercado para divulgação dos produtos locais.
Implantar na rede municipal de educação programa para promover
a cultura empreendedora.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

Implantar a Incubadora de Empresas, com vistas a apoiar e dar
suporte ao desenvolvimento de negócios por empreendedores do
município.
Recuperar o que for possível do antigo Distrito Industrial, com vistas
a viabilizar a utilização da estrutura lá existente.
Dar continuidade das obras de infraestrutura do novo Distrito
Industrial e regulamentar a sua ocupação.
Criar programa de atração de novas indústrias vocacionadas ao
perfil do município e região.
Estudar e implantar arranjos produtivos baseados nos negócios
existentes no município, na sua vocação e estrutura industrial e de
negócios da região.
Fortalecer o Conselho Municipal do Comércio com vistas a ampliar
sua participação nas decisões e políticas públicas do setor no
município.
Revitalizar o Mercado Municipal.
Estudar a revitalização dos dois principais corredores comerciais do
município, o do Centro e o da Avenida José Horário Melão em
continuidade com a Avenida Irmão Aldo Marine.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

AGRICULTURA
ESTRATÉGIA
Investir na infraestrutura que suporta os setores produtivos do campo,
visando facilitar o escoamento da produção e o fortalecimento da
agricultura familiar e empresarial.

OBJETIVOS
Implantar políticas e ações de apoio à agricultura familiar e programas de
agro industrialização.
Incentivar a aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar pelos
programas sociais do município.
Fortalecer e incrementar a realização de feiras pelos produtores rurais em
setores diversos da área urbana.
Implantar ações de formação e qualificação para profissionalização do
homem do campo.
Investir em infraestrutura para escoamento da produção rural.
Criar programa der acompanhamento das DIPAMS geradas no município,
melhorando o valor adicionado.

PLANO DE AÇÃO

Fortalecer o Conselho de Desenvolvimento Rural com vistas a
ampliar sua participação nas decisões e políticas públicas do setor
no município.
Criar o Fundo de Desenvolvimento Rural para entidades e
produtores rurais.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

Elaborar e implantar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural
em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Rural.
o Apoiar a instalação de indústrias para transformação da
produção rural (laranja, cana de açúcar, hortaliças, mel, peixe
etc.).
o Incentivar a criação de associações de produtores rurais com
o objetivo de aumentar a renda e a perenidade dos negócios
do campo.
o Promover ações de melhoria de vida no campo, visando à
redução da pobreza e acesso a qualificação profissional.
o Valorizar as mulheres e homens do campo através de
projetos promotores de ações igualitárias.
Implantar o programa de manutenção e zeladoria das estradas
rurais por meio do Programa Estadual Melhor Caminho.
o Avaliar pontes e reformar e/ou substituir quando necessário.
Criação do Serviço de Inspeção Municipal – SIM para facilitar a vida
do produtor local.
Criar, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Rural, feiras
para divulgar a produção rural do município e promover o
desenvolvimento do produtor local.
Estabelecer parcerias técnicas com FATEC, FMVZ, FCA, FEPAF e CATI.
FAESP
Fortalecer os serviços públicos prestados pelo município na área da
segurança com a implantação da patrulha rural, uma extensão da
Guarda Civil Municipal.
Viabilizar nos limites da lei a aquisição de produtos oriundos da
agricultura familiar e pequenos produtores para a alimentação
escolar, creches, entidades sociais e hospital, utilizando-se de

programas como:
o PAA – Programa de Aquisição de Alimentos.
o PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Revisar e implantar feiras livres em 4 setores do município.
Implantar programa de zeladoria nos bairros de Toledo, Igualdade,
Bairro dos Machados e Boa Vista.
Implantar o CEP Rural (georreferenciamento) nas propriedades
rurais, com o objetivo de facilitar o acesso de serviços públicos e
privados na zona rural.
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

TURISMO
ESTRATÉGIA
Promover e estimular o negócio do turismo no município, incentivando a
profissionalização de seus atores e preparando a cidade para o
acolhimento do turista.

OBJETIVOS
Implantar políticas e ações de apoio ao turismo e programas afins.
Incentivar o turismo religioso no município com vistas a potencializar
eventos tradicionais como a Corpus Christi e Festa da Aparecida.
Implantar ações de formação e qualificação para profissionalização dos
agentes de turismo do município.
Fortalecer e incrementar a produção artesanal do município com vistas à
potencialização de eventos e feiras focadas no negócio do turismo.
Mapear os pontos turísticos do município e integrar cultura, comércio e
agricultura para construção de um plano de turismo para São Manuel.
Investir em infraestrutura para acolhimento e atendimento do turismo.

PLANO DE AÇÃO

Implantar o Conselho Municipal de Turismo com vistas a sua
participação nas decisões e políticas públicas do setor no município.
Implantar o Fundo Municipal de Turismo.
Elaborar e implantar o Plano Municipal de Turismo em parceria com
o Conselho Municipal de Turismo.
o Identificação dos pontos turísticos e como serão explorados.
o Elaboração de calendário anual de eventos e definição das
estratégias de divulgação.
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

o Elaboração de material promocional para divulgação do
município e seus atrativos turísticos e culturais, na área
urbana e zona rural.
o Identificação e credenciamento da rede hoteleira,
restaurantes, bares e pontos de referência para o turismo.
o Implantação de programa de capacitação dos agentes de
turismo do município e de instituições e associações que de
alguma forma participem do movimento em prol do turismo
no município.
Implantar programa de zeladoria em pontos turísticos públicos do
município:
o Estação Ferroviária, Museu, Praças e Jardins, Bairros Rurais
etc.
Realizar congressos, simpósios, encontros, feiras e outros eventos
de potencial turístico.
Estabelecer parcerias com SEBRAE, SENAR, Associação Comercial,
Sindicato Rural e entidades interessadas no desenvolvimento e
exploração do turismo.
Estabelecer parceria com a Faculdade Marechal Rondon para o
desenvolvimento de ações e programas de incentivo ao turismo.
Estabelecer parcerias público-privadas para exploração do turismo
com o Clube Recreativo e Clube de Campo e Náutica Água Nova de
São Manuel.
Promover ações conjuntas entre o setor responsável pelo Meio
Ambiente da Prefeitura visando valorizar e preservar o patrimônio
natural do município.

Integrar os programas e ações de turismo do município as ações
regionais, estabelecendo parcerias com municípios vizinhos e
potencializando os negócios locais.
o Incrementar participação no “Polo Cuesta”.
Atrair eventos regionais e estaduais para o munícipio com vistas ao
incremento do calendário turístico da cidade.
Elaborar e implantar programa de sinalização turística para o
município.

POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

SAÚDE

ESTRATÉGIA
Garantir o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS no
município, objetivando sejam cumpridos os princípios da universalidade,
acessibilidade, integralidade, humanização e qualidade da assistência à
saúde.
Aprimorar a gestão do sistema de saúde através da melhoria dos
processos de administração, qualificação e desenvolvimento de pessoal,
efetivo controle social e adequação das ações e recursos para o
atendimento básico, especializado, de urgência e emergência e vigilância a
saúde.

OBJETIVOS
Utilizar de forma plena os recursos destinados à saúde.
Regionalizar o Hospital da Casa Pia São Vicente de Paula.

Reorganizar e priorizar o fornecimento de remédios, de forma a eliminar a
descontinuidade da entrega e interrupção de tratamentos, em especial
dos casos crônicos.
Humanizar o atendimento na saúde do município através da implantação
de programas de formação e reciclagem continuada junto aos Servidores
da área.
Revisar as instalações de todos os equipamentos de saúde do município,
dotando de condições adequadas para o atendimento à população e
atuação dos agentes de saúde.

POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Reavaliar a estrutura de atendimento para realização de exames e suprir a
rede com Laboratórios e Equipamentos suficientes para a demanda.
Implantar convênios para complementação dos serviços da rede municipal
junto aos Governos Federal, Estadual, outros municípios e iniciativa
privada.

PLANO DE AÇÃO
Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde com vistas a sua
participação nas decisões e políticas públicas do setor no município.
Criar um espaço dentro da Diretoria Municipal de Saúde para
funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, garantindo
autonomia para sua atuação dentro dos preceitos legais.
Reorganizar os Conselhos de Unidades de Saúde – CONUS, com o
objetivo de aproximar a Administração da Saúde a população e
entendimento de suas demandas.
Implantar programa de educação e informação para criação de
consciência dos direitos do cidadão em relação à saúde.
Regionalizar o Hospital da Casa Pia São Vicente de Paulo,
integrando-o a rede municipal de saúde e as cidades de Areiópolis e
Pratânia, integrantes da Comarca.

Reestruturar o Pronto Socorro, adequando o tamanho da Equipe de
atendimento (médicos, enfermeiros e atendentes), com vistas a
reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade dos serviços.
Implantar sistema de gestão integrado (informatização) para
unificação do atendimento em toda a rede municipal e
modernização dos processos de comunicação da saúde, em especial
junto a população.
Reavaliar o contrato de gestão da saúde junto a Fundação UNI,
visando aprimorar o atendimento junto ao Programa de Saúde da
Família – PSF nas cinco Unidades do município.
Reavaliar o quadro de pessoal da área da saúde visando sua melhor
distribuição para atendimento da população e redimensionamento
se necessário, efetivando contratações através da realização de
concurso público.
POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Revisar o Plano de Saúde Municipal, visando sua atualização frente
às atuais necessidades e desafios para a manutenção e conservação
da saúde no município.
Implantar o programa de formação e reciclagem continuada para a
plena capacitação e qualificação do quadro de Servidores da Saúde.
Rever todos os convênios e programas voltados à saúde do
município, visando a melhor utilização dos recursos e melhoria da
qualidade no atendimento a população.
Promover a integração da rede municipal de saúde com os
equipamentos disponíveis na região através de convênios e
parcerias com UNESP, FAMESP, Fundação UNI, Hospital Estadual de
Botucatu, Cantídio de Moura Campos, UNIMED entre outros.
Criar serviço de auditoria para avaliação da satisfação dos usuários
dos serviços de saúde.
Reavaliar o formato de contratação das Equipes de Saúde da Família.
Capacitar as UBS’s para atendimento mais resolutivo nas doenças
agudas e urgências.
Reavaliar a UBS Centro, localização, serviços e adequação as
necessidades atuais da população.
Fortalecer o Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF,
readequando o quadro de profissionais para atendimento nas áreas
de ginecologia, geriatria, pediatria, psiquiatria, psicologia,

nutricionista, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistência
social e farmacêutico.
Implantar protocolo de atendimento na rede básica de saúde,
visando à padronização dos serviços, melhoria da qualidade e
eliminação da falta de insumos e medicamentos.
Implantar, em parceria com o governo do estado, o Centro de
Atenção Psicossocial – CAPS para atendimento a dependentes
químicos.
Modernizar a Farmácia Municipal.
Implantar programa para entrega de medicamentos a domicílio
para pessoas com mais de 60 anos e com deficiência.

POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Implantar programa de gestão de entrega de medicamentos a
doentes crônicos (hipertensão arterial, diabetes, artroses, asma,
epilepsia, doenças autoimunes e outras), de forma a garantir o
fornecimento sem interrupções.
Ampliar e fortalecer o Programa de Saúde Escolar e Odontológico
nas escolas em parceria com a Diretoria Municipal de Educação e
Secretaria Estadual de Educação, visando à manutenção e
conservação da saúde das crianças, adolescentes e jovens.
Melhorar instalações, equipamentos e processos do Laboratório
Municipal para realização de exames prescritos pelos serviços da
Rede Municipal de Saúde e gerenciar o encaminhamento para
parceiros da rede, centralizando a gestão e o controle destes
serviços visando à otimização de recursos e melhoria no
atendimento.
Implantar o Programa Municipal de Recuperação de Dependentes
Químicos, estabelecendo parcerias com o Governo do Estado e
Instituições Especializadas, dotando o programa de estrutura
mínima suficiente para gestão e manutenção.
Reavaliar a real necessidade de implantação da Unidade de Pronto
Atendimento – UPA no município, tendo em vista seu impacto no
atendimento as necessidades da população e o custo para sua
manutenção.

Aprimorar os serviços de transporte de pacientes, seja para
deslocamento dentro do próprio município e/ou viagens para
tratamento e realização de exames em outros municípios.
Reavaliar a situação da Equipe de Vigilância Ambiental e Sanitária
em Saúde com vistas ao pleno atendimento das necessidades do
município (programas, quadro de pessoal e recursos).
Reavaliar e estabelecer convênios e parcerias com a Faculdade de
Medicina Veterinária e de Zootecnia, Instituto de Biociência e
Faculdade de Medicina (UNESP), entre outros, para controle de
zoonoses, animais silvestres e pragas domésticas (animais
sinantrópicos).
Reavaliar as políticas públicas voltadas para a Vigilância em Saúde
com vistas ao aprimoramento do sistema de combate e controle de
endemias e pragas.

POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Fortalecer a relação da Administração Municipal com a Associação
Protetora dos Animais, com objetivo de melhorar as ações de
controle da população de cães e gatos e a posse responsável de
animais.
Aprimorar os programas e campanhas de prevenção de doenças e
pragas e proteção de animais em parceira com a APA.
Implantar, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura, o
Serviço Municipal de Inspeção – SIM.
Integrar as ações de vigilância à saúde (epidemiológica, sanitária e
ambiental) com as outras Diretorias Municipais e organizações
públicas e privadas, com vistas a otimizar os resultados de combate
a endemias e pragas no município.
Aprimorar as ações com vistas à melhoria da segurança alimentar.
Reavaliar a gestão de materiais e promover as melhorias
necessárias para modernização do Almoxarifado da Saúde.

POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

EDUCAÇÃO

ESTRATÉGIA
Garantir o acesso a uma educação pública de qualidade, investindo em
infraestrutura, tecnologia e recursos humanos.
Aprimorar a gestão do sistema de educação através da melhoria dos
processos de administração e valorização do profissional da educação,
através do aperfeiçoamento contínuo, condições adequadas de trabalho e
plano de carreira.

OBJETIVOS
Utilizar de forma plena os recursos destinados à educação (FUNDEB).

Revisar as instalações de todos os equipamentos de educação do
município, creches e escolas, dotando-os de condições adequadas para o
atendimento à população e atuação dos profissionais da educação.
Reavaliar a estrutura de atendimento para eliminar déficits de vagas nas
creches e escolas.
Reavaliar o programa da merenda escolar, com vistas a melhor atender as
necessidades de quem estuda.
Incentivar e viabilizar a educação profissionalizante, seja através de ações
diretas promovidas pela Diretoria Municipal de Educação ou através de
parcerias.
Implantar convênios para complementação dos serviços da rede municipal
de educação junto aos Governos Federal, Estadual e outras instituições
dedicadas à educação.

POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

PLANO DE AÇÃO
Fortalecer o Conselho Municipal de Educação com vistas a sua
participação nas decisões e políticas públicas do setor no município.
Revisar, com a participação do Conselho Municipal de Educação, o
Plano de Educação do Município.
Rever o sistema / método de ensino aprendizagem utilizado pela
rede pública municipal.
Distribuir uniforme e material escolar gratuitamente para os alunos
da rede básica de educação.
Revisar o Plano de Carreira do Magistério.
Reavaliar o quadro de pessoal da Educação, magistério, apoio e
manutenção, visando sua adequação as necessidades e melhor
atendimento da população.
Implantar, dentro dos limites legais, pagamento de abono através
do FUNDEB para os profissionais da educação.

Implantar o Plano Municipal de Reforma e Adequação de prédios
escolares e creches visando à conservação do patrimônio público e
a garantia de instalações adequadas para prestação de serviços à
população.
Criar parcerias com Organizações Sociais para atendimento da
educação infantil.
Fortalecer e incrementar a atuação do Instituto Municipal de Ensino
Superior com a criação de novos cursos.
Fazer gestão junto ao governo do estado para ampliação das ações
da UNESP no município com a criação de cursos universitários na
Fazenda Experimental.
Fazer gestão junto a Faculdade Marechal Rondon – FMR para
ampliação do campus de São Manuel com a implantação de novos
cursos, engenharia e arquivologia.
Promover ações de parceria para ampliação da oferta de cursos
profissionalizantes para jovens e adultos, em especial junto ao
Centro Paula Souza, fazendo gestão junto ao governo estadual.

POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Promover a integração entre as Diretorias da Educação e Saúde com
vistas à potencialização dos programas de saúde nas escolas
municipais.
Promover a integração entre as Diretorias da Educação e Esportes e
Lazer para a implantação de programas contínuos de esporte e
competição, intra e inter escolas, com vistas à manutenção da
saúde e preparação de atletas para representarem o município em
jogos regionais e eventos esportivos.
Promover a melhoria das bibliotecas do município, investindo em
sua reestruturação e ampliação do acervo, com objetivo de
incentivar o costume pela leitura.
Criar o Centro Integrado de Educação Especial de Jovens e Adultos –
CIEEJA.
Criar a Coordenadoria de Apoio Pedagógico Especializado.

Investir em tecnologia da informação para disponibilização de
tabletes para os alunos do ensino fundamental (ciclo II), para as
escolas municipais.
Estudar a implantação do ensino em tempo integral.
Assegurar ações de desenvolvimento continuado para a reciclagem
e atualização do corpo docente da rede e dos profissionais da
educação que atuam como apoio, através de cursos, treinamentos,
participação de congressos, seminários, workshop, palestras e
eventos congêneres.
Assegurar respeito às diferenças de gênero, racial, religiosa, de
orientação sexual, bem como combater de forma incessante a
prática de bouling nas escolas.
Fortalecer os programas que visem à integração e convivência entre
alunos, professores e pais.
Criar a Universidade da Terceira Idade, com vistas à atualização de
conhecimentos e ocupação de pessoas com mais de 60 anos,
utilizando os horários ociosos das escolas municipais.
Instituir os princípios da educação inclusiva e acessibilidade nas
unidades escolares.
Fortalecer os programas de inclusão digital e alfabetização de
adultos.
Implantar a Escola de Meio Ambiente, visando fortalecer as ações
de educação ambiental no município.
POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Melhorar a estrutura e gerenciamento do transporte escolar.
Dar continuidade e, se possível, ampliar o programa de bolsas para
transporte, para ajuda de custo para transporte de estudantes que
viajam para outros municípios para estudarem.
Promover melhorias na merenda escolar visando garantir a
segurança alimentar e o fornecimento com qualidade.
Incentivar e equipar as fanfarras nas escolas com o fornecimento de
instrumentos musicais e uniformes, com vistas à educação cívica e
participação em eventos e datas especiais do município.
Fortalecer o convênio de cooperação técnica com a APAE –
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

Implantar programa de reforço escolar para dar suporte aos alunos
com dificuldade de aprendizagem, atuando de forma
interdisciplinar.

POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRATÉGIA
Garantir proteção e dignidade ao cidadão em situação de vulnerabilidade
e risco social através de políticas públicas alinhadas com os princípios do
Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

OBJETIVOS
Consolidar, no Município, o Sistema Único de Assistência Social – SUAS,
fortalecendo as funções do Plano Nacional de Assistência Social, como a
proteção social, vigilância e defesa de direitos, na perspectiva de atender
a população, principalmente a que se encontra em situação de risco e
vulnerabilidade, no combate a extrema pobreza.
Regulamentar, através de Projeto de Lei, o Sistema Único de Assistência
Social para o município.
Fortalecer a política de Assistência Social no município, por meio do
aprimoramento da gestão, no planejamento, monitoramento e avaliação
dos serviços sócio assistenciais, projetos e programas, na busca de maior
efetividade das ações nas proteções sociais básica e especial.
Fortalecer e/ou implantar os Conselhos Municipais da Criança e do
Adolescente, do Idoso e das Pessoas com Deficiência.
Promover a integração e articulação de toda a rede de assistência social
do munícipio – público e privada.
Garantir plena utilização dos recursos federais e estaduais destinados à
assistência social através de convênios, programa estruturados, definição
de prioridades e gestão.
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Modernizar os sistemas de informação da Diretoria de Assistência Social,
investindo em processos e tecnologia.
Capacitar de forma contínua os trabalhadores sociais do município.
Organizar concurso público, visando garantir recursos humanos mínimos,
compatível com o cumprimento das ações de supervisão e
monitoramento, em conformidade com a NOB-RH (Norma Operacional
Básica de Recursos Humanos).

Regulamentar através de Projeto de Lei os benefícios eventuais.

PLANO DE AÇÃO
Fortalecer o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e os
Conselhos Municipais com atuação na assistência social com vistas a
sua participação nas decisões e políticas públicas do setor no
município.
Instituir o Conselho da Mulher.
Definir e regulamentar os padrões de qualidade dos serviços sócio
assistenciais.
Qualificar as equipes, ações e serviços ofertados contribuindo para
melhoria dos indicadores sociais e de vulnerabilidade e risco e
efetiva redução da pobreza.
Promover a integração da Diretoria de Assistência Social com a
Diretoria de Educação com foco nos programas voltados para
crianças, adolescentes e jovens em situação de risco e
vulnerabilidade.
Promover a integração da Diretoria de Assistência Social com a
Diretoria de Saúde com foco nos programas voltados para saúde
das pessoas em situação de risco e vulnerabilidade.
Promover a integração da Diretoria de Assistência Social com a
Diretoria de Desenvolvimento e de Geração de Emprego e Renda,
com vistas à implantação de programas de capacitação e geração de
renda para a população em situação de risco e vulnerabilidade.
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Incrementar a atuação do Centro de Referência Especializada de
Assistência Social – CREAS.
Reavaliar os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS,
quanto a sua localização e cobertura geográfica no município, com
vistas à adequação as necessidades e até novas implantações.
Reavaliar o quadro de pessoal da Diretoria de Assistência Social,
visando sua adequação as necessidades.

Implantar programa de capacitação continuada para os agentes de
assistência social do município.
Informatizar a rede de assistência social do município, interligando a
Diretoria de Assistência Social, CREAS, CRAS e demais equipamentos
sociais integrantes do sistema único de assistência.
Executar amplo diagnóstico sócio territorial para coleta de dados e
informações para dar suporte aos programas/projetos assistenciais.
Reforçar as parcerias com as entidades do terceiro setor para o
fornecimento de serviços e atendimento das necessidades do
município quanto ao cumprimento das políticas públicas de
assistência social.
Criar uma equipe volante para atendimento junto à zona rural.
Realizar busca ativa para que todos os idosos e pessoas com
deficiência que não tenham condições de prover sua própria
subsistência tenham acesso ao Benefício de Prestação Continuada.
Reavaliar as instalações e localização do Albergue Noturno.
Reavaliar o espaço da Central de Cadastro Único e Programa Bolsa
Família para melhor atendimento da população.
Criar centros de atendimento ao idoso, com vistas ao
entretenimento e lazer, em conjunto com as Pastas da Saúde e do
Esporte e Lazer.
Aderir ao Programa ACESUAS, junto ao governo federal, com vistas
a auxiliar egressos do sistema carcerário, mulheres vitimas de
violência, adolescentes em medida socioeducativa, pessoas com
deficiência entre outros, a acessar o mercado de trabalho.

POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ESPORTE E LAZER

ESTRATÉGIA

Consolidar a política pública de esporte e lazer no município, enfatizando
a prática continuada da atividade física para melhoria da saúde e
qualidade de vida da população.
Garantir a integração dos pilares da Educação e da Saúde as ações de
esportes e lazer, otimizando os recursos e estabelecendo parcerias com
entidades do terceiro setor, visando dar abrangência as ações nas diversas
camadas da sociedade, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

OBJETIVOS
Fortalecer e/ou implantar o Conselho Municipal de Esportes e Lazer com
vistas à revisão das políticas públicas para o setor e democratização das
decisões.
Promover a integração e articulação da Educação, Saúde, Esportes e Lazer
e Entidades Privadas para garantir a plena realização da estratégia e
objetivos do Programa de Governo.
Garantir plena utilização dos recursos federais e estaduais destinados ao
Esporte e Lazer através de convênios, programa estruturados, definição de
prioridades e gestão.
Modernizar os equipamentos públicos destinados a prática esportiva,
investindo em instalações, processos e tecnologia.
Incentivar e apoiar o esporte amador através das associações, ligas e
outras entidades que a ele se dediquem.

POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Capacitar de forma contínua os Servidores Públicos da área, de forma que
possam planejar, dirigir, orientar e executar as políticas públicas e ações
dela decorrentes.

PLANO DE AÇÃO
Fortalecer o Conselho Municipal de Esportes e Lazer com vistas a
sua participação nas decisões e políticas públicas do setor no
município.
Implantar políticas públicas para o setor visando à prática
continuada das atividades de esporte e lazer.
Implantar políticas públicas especificas para portadores de
necessidades especiais.
Revisar todos os programas e projetos de Esportes e Lazer
existentes no município.
Reavaliar as instalações públicas existentes no município (área
urbana, distrito e zona rural) para a prática de atividades de esporte
e lazer, visando sua melhoria e adequação (quadras poliesportivas,
ginásios, campos nos bairros, praças, estruturas existentes nas
escolas etc.).
Implantar o calendário esportivo municipal, estabelecendo um
cronograma contínuo de prática esportiva em todas as modalidades,
integrando-o com competições e eventos regionais, estaduais e
nacionais.
Estabelecer parcerias para realização de programas e projetos com
os governos estadual e federal, como o Segundo Tempo nas Escolas,
entre outros.
Melhorar as instalações do Estádio Municipal, investindo na sua
modernização.
Avaliar a possibilidade de integrar as instalações do São Manuel
Tênis Clube ao Estádio Municipal.
Implantar programa de zeladoria das praças esportivas (ginásios,
campos e espações de lazer) com o objetivo de mantê-los em
perfeitas condições de uso e conservação.
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Ampliar o número de Academias ao Ar Livre nos bairros e Distrito de
Aparecida.
Ampliar o acesso aos recursos públicos com o aumento do número
de Entidades Esportivas conveniadas nas diversas modalidades de
esporte.

Reorganizar o futebol da várzea na cidade, com apoio da iniciativa
privada, viabilizando a distribuição de material esportivo e uniforme
aos Clubes participantes.
Implantar e criar torneios para “veteranos” em diversas
modalidades esportivas.
Implantar o “Programa de Esportes nas Escolas”, incentivando as
crianças, adolescentes e jovens a praticar esportes, como forma de
lazer e formação de atletas para representar o município nos jogos
abertos.
Fazer parcerias com entidades do Terceiro Setor, Academias e
Escolas Privadas para implantação de projetos esportivos para o
contra turno escolar, com o objetivo de tirar crianças, adolescentes
e jovens da rua.
Incentivar a criação de programas de iniciação esportiva (escolinhas)
em diversas modalidades proporcionando mais vagas à população
visando a formação esportiva.
Criação das competições de corridas de rua.
Realizar e participar de eventos esportivos de nível regional,
estadual e nacional, como forma de incentivar aqueles que
pretender praticar esportes de alto rendimento.
Construir junto ao Ginásio Poliesportivo área especifica para o
“Paradesporto”, em parceria com o Governo Estadual.
Fomentar o esporte de alto rendimento (equipes competitivas) em
modalidades de destaque no município criando mecanismos de
patrocínio mediante convênios entre as empresas, o poder público
e entidades mantenedoras das equipes.

POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

CULTURA

ESTRATÉGIA

Garantir o acesso à cultura em todas as suas formas, para que a população
possa participar de todas as manifestações artísticas e culturais.

OBJETIVOS
Fortalecer e/ou implantar o Conselho Municipal de Cultura com vistas à
revisão das políticas públicas para o setor e democratização da cultura.
Promover a integração e articulação entre as ações da Cultura com a
Educação.
Incentivar a leitura através do investimento em bibliotecas e acesso aos
acervos municipais.
Incentivar artistas e instituições do município na produção artístico
cultural, através de convênios e parcerias com a iniciativa privada.
Promover a revitalização e utilização dos equipamentos públicos culturais,
como bibliotecas, museu, teatro entre outros.
Incentivar ações artísticas de tradição no município como a Banda
Municipal, corais, grupos de teatro entre outros.
Zelar pelo patrimônio artístico e cultural do município, fortalecendo a
atuação do Conselho Municipal do Patrimônio.

POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

PLANO DE AÇÃO
Fortalecer os Conselhos Municipais de Cultura e do Patrimônio
Histórico com vistas a sua participação nas decisões e políticas
públicas do setor no município.

Implantar políticas públicas para o setor visando à prática
continuada de ações culturais e artísticas
Inventariar o acervo de livros da biblioteca municipal e seus ramais
para investimento e ampliação, bem como a implantação de
programas que levem o cidadão para dentro da biblioteca.
Implantar em parceria com o governo estadual e federal programas
de incentivo a leitura, ampliação do acervo e modernização das
bibliotecas e ramais.
Disponibilizar recursos para informatização das bibliotecas e ramais,
com salas preparadas para pesquisa e estudo junto à rede mundial
de computadores – internet.
Realizar eventos e oficinas para conto de histórias junto ao público
infantil.
Implantar o PIPA – Programa de Incentivo a Produção Artística
Cultural.
Revitalizar o Museu Municipal e incentivar o aumento de seu acervo,
com vistas à preservação da história da cidade e seu povo.
Implantar programa sistemático de visitação ao Museu em parceria
com a Diretoria de Educação.
Implantar programa de exposições itinerantes junto a Rede
Municipal de Ensino, Escolas Estaduais e Instituições de Ensino
Privadas.
Inclusão do Museu no sistema estadual (SISEM) e federal (IBRAM)
para participação em ações de capacitação, oficinas, exposições em
parceria, Semana Nacional de Museus entre outros.
Recuperação do Teatro Municipal, instalações e equipamentos
necessários para sua plena utilização.
Incentivar o teatro amador no município viabilizando recursos
através dos entes de governo e parcerias com a iniciativa privada.
Implantar, através de parcerias, oficinas de teatro.
Incentivar corais do município viabilizando recursos através dos
entes de governo e parcerias com a iniciativa privada.
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Ampliar as ações de apoio a “Banda Municipal”, através de
incentivo aos músicos, viabilização de recursos para aquisição de
instrumentos, partituras e uniformes.

Implantação de oficinas para capacitação de produtores e
formatação de projetos para busca de recursos junto ao estado e
iniciativa privada.
Implantação de cursos e oficinas para formação artística e cultural.
Incrementar junto às entidades do terceiro setor ações e projetos
de formação artístico cultural através da ampliação dos convênios.
Criar e incentivar a realização de Festivais Culturais em parceria com
o governo estadual e federal e com instituições da iniciativa privada.
Reavaliar e ampliar todos os programas em andamento no
município, fazendo adequações, dando maior abrangência e
alocando recursos de acordo com os procedimentos legais.
Inclusão dos artistas locais nos eventos promovidos pela Prefeitura
Municipal, como forma de incentivar e apoiar a produção artística
cultural local.
Implantar e ou reorganizar o Fundo Municipal de Cultura.
Apoiar como forma de manifestação cultural os eventos tradicionais
do município, como: Festa de Corpus Christi, Festa da Aparecida,
Festa da Igualdade, Festa de Toledo, Festa das Nações entre outras,
integrando Cultura, Educação e Assistência Social.
Promover ações de educação para o “respeito à diversidade”
através de eventos artísticos e culturais.
Trazer para o município programas como: Jornada Literária e
Circuito Cultural Paulista; Circuito Cultural SESI; Circuito SESI de
Artes; etc.
Incentivar e participar da recuperação do patrimônio histórico do
município através de parcerias com o governo estadual e federal e
instituições da iniciativa privada.
Criar o “arquivo histórico municipal”.

INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

PLANEJAMENTO

ESTRATÉGIA
Implantar no município o “planejamento estratégico” com visão de curto,
médio e longo prazos, de forma a garantir que se desenvolva de maneira
sustentável, equilibrando os aspectos econômicos, sociais e ambientais,
garantindo para as futuras gerações uma cidade que privilegie a qualidade
de vida.

OBJETIVOS
Implantar a cultura do “planejamento” como ferramenta administrativa
fundamental para construção do futuro e elaboração de políticas públicas.
Manter sistemática contínua para diagnóstico correto das demandas
urbanas e da zona rural, de forma a viabilizar e implantar medidas de
prevenção.
Eliminar desperdício de dinheiro público por falta de conhecimento das
reais necessidades do município.
Planejar a manutenção e preservação do patrimônio público, prédios e
instalações, utilizados para a prestação de serviços para a população.
Implantar “banco de projetos” com vistas ao levantamento de recursos
para as obras e serviços necessários para o município.
Qualificar o “Servidor Público” para a função planejamento, de forma que
entenda a sua dimensão e o quanto é importante para o cumprimento das
ações de governo.
Viabilizar as ações do Plano Diretor Participativo e promover sua
atualização sempre que necessário.
INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

PLANO DE AÇÃO

Criação de um setor especializado para elaboração de projetos e
gerenciamento das obras públicas, bem como da criação de um
banco de projetos.
Criação de um setor especializado na realização de convênios com
os governos estadual e municipal, entidades do terceiro setor e
iniciativa privada, com vistas à captação de recursos extra
orçamentários e atendimento a necessidades não atendidas pela
estrutura e serviços públicos municipais.
Aperfeiçoar o Programa de Iluminação Pública para expansão da
rede e redução dos gastos com energia elétrica pela Prefeitura,
inclusive em seus próprios.
Implantar o Programa Preventivo de Drenagem Urbana, com a
execução de projetos e obras de galerias de águas pluviais.
Revitalizar as margens dos córregos Paraiso e Santo Antonio.
Realizar o recadastramento dos próprios do município,
identificando e dando destinação correta para seu uso.
Informatizar a prestação de serviços no que for possível, de forma
que o cidadão possa acompanhar suas demandas via web,
facilitando assim a relação entre a Administração Pública e o
Cidadão (acompanhamento de processos entre outros).
Capacitar os Servidores Públicos na função planejamento através de
treinamento.
Revisão no Plano Diretor Participativo, com vistas a sua
modernização e da legislação que lhe dá sustentação, como o
Código de Obras, Código de Parcelamento do Solo etc.
Manter constante diálogo com os Conselhos para alimentação do
orçamento de forma participativa, visando à identificação das
demandas e definição das prioridades.
Elaborar o “Programa São Manuel 2030”.
Criar o painel de indicadores de desempenho da gestão municipal,
como forma de garantir a medição dos resultados decorrentes das
ações do governo e sua apresentação e prestação de contas à
população.

INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

Criar e implantar o “Programa de Zeladoria Municipal” para de
forma planejada e organizada manter e conservar os próprios e
áreas públicas do município, bem como as vias e áreas públicas da
Zona Rural.
Reavaliar os aspectos de acessibilidade dos prédios e instalações
públicas pertencentes à Prefeitura, visando sua adaptação à
legislação vigente.
Avaliar a necessidade de ampliação do Cemitério Municipal.
Estudar e melhorar o sistema viário entre a Vila Santa Terezinha
acesso a Vila São Geraldo e COHAB III.

INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ESTRATÉGIA
Desenvolver e executar no município obras de infraestrutura capazes de
proporcionar a população conforto e bem estar, mobilidade e espaços
adequados para a convivência urbana e rural.

OBJETIVOS
Promover a articulação e integração da Diretoria de Obras e Serviços
Públicos com as demais pastas.
Dotar a pasta de recursos necessários e adequados para atendimento das
demandas, tendo em vista o grande volume de serviços que executa.
Requalificar os serviços de coleta de lixo orgânico e resíduos sólidos.
Aprimorar a coleta de lixo reciclável e investir na Cooperativa de
Reciclagem de Lixo.
Executar as obras e serviços relativos ao Programa de Zeladoria Municipal.
Concluir todas as obras iniciadas no município.
Tornar a pasta protagonista nas ações de desenvolvimento urbano e rural
no que tange a infraestrutura.
Investir na informatização e sistema de gestão para as obras e serviços da
pasta.

PLANO DE AÇÃO
Levantar e concluir todas as obras iniciadas no município.
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Implantar o programa de recape, pavimentação e execução de guias,
fazendo chegar este serviço e benefício nos locais ainda não
servidos e promovendo a conservação das vias existentes.
Dar vazão as demandas oriundas dos Conselhos dos Bairros e
demandas oriundas da manifestação popular no que tange a
manutenção e conservação do espaço público.
Avaliação das Máquinas e Equipamentos disponíveis, promovendo
manutenção adequada e substituição quando for o caso.
Implantar o planejamento da rotina para os serviços públicos,
buscando o pleno atendimento da demanda, otimização dos
recursos e maior satisfação da população.
Implantar o programa de manutenção e conservação dos próprios
municipais.
Contribuir e/ou executar os projetos e obras de pequena monta,
dando celeridade ao atendimento das demandas.
Reavaliar os serviços de coleta e destinação do lixo urbano.
Reavaliar a coleta e destinação de resíduos sólidos e promover as
melhorias necessárias.
Investir na readequação do aterro sanitário, com vistas ao
prolongamento de sua vida útil.
Implantar o Programa Melhor Caminho para recuperação e
manutenção das estradas rurais.
Implantar programa de recuperação e manutenção de pontes
urbanas e rurais.
Revisão do programa de iluminação pública.
Reavaliação de todos os contratos de prestação de serviços de
conservação e manutenção de áreas públicas.
Implantação do Programa de Zeladoria no Distrito de Aparecida.
Implantação do programa de arborização em todos os bairros.
Disponibilizar recursos humanos, serviços de máquinas e material
para apoio à instalação e/ou expansão de indústrias e empresas no
município.

INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

MOBILIDADE

ESTRATÉGIA
Desenvolver e executar no município obras e ações que garantam o
movimento de pessoas e produtos através de transporte convencional ou
alternativo, com logística adequada, segurança e rapidez.

OBJETIVOS
Promover a melhoria no sistema de trânsito do município, com foco no
fluxo, sinalização e segurança.
Melhorar a qualidade dos serviços de transporte público coletivo, com a
reavaliação de contratos, linhas e pontos de ônibus.
Reavaliar a localização da Rodoviária Municipal e promover as mudanças
necessárias.
Implantar um sistema de gestão com ênfase no planejamento, logística e
engenharia de tráfego.

PLANO DE AÇÃO
Reestruturar o setor responsável pelas ações de Mobilidade no
município, buscando sua modernização e capacitação técnica.
Reavaliar os contratos de prestação de serviços de transporte
público coletivo e promover os ajustes necessários para sua
readequação às necessidades, promovendo novo processo
licitatório se necessário.

INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

Reavaliar as linhas do transporte coletivo promovendo as
adequações necessárias com a participação dos Conselhos de
Bairros.
Instalação de novos abrigos de ônibus ao longo de todas as linhas,
visando dar maior conforto e segurança aos usuários.
Estudar a viabilidade de implantação do sistema de monitoramento
do transporte coletivo via GPS.
Reavaliar os contratos de prestação de serviços de semáforos.
Modernizar o sistema de Zona Azul, estudando a viabilidade de
implantação de parquímetros e/ou outros sistemas de cobrança.
Implantar o programa de sinalização urbana permanente, com
identificação das ruas, praças, equipamentos públicos, patrimônio
histórico e orientação para visitantes e turistas, visando garantir
mais segurança aos motoristas e pedestres.
Implantação de programas de educação no transito junto às escolas
e população em geral, em parceria com a Polícia Militar e com apoio
da Guarda Municipal.
Incentivar a instalação de estacionamentos para veículos nos
centros comerciais de maior concentração de transito.
Executar obras que promovam a segurança e facilitem a mobilidade
de pedestres, com o rebaixamento de guias, construção de rampas
de acesso para deficientes, criação de espaços para
estacionamentos para idosos e deficientes, desobstrução de
passeios públicos entre outros.
Instituir a “Comissão Municipal de Mobilidade e Acessibilidade”,
com vistas a suporte e apoio na criação e melhoria de políticas
públicas para o setor.
Criar e implantar o “Plano Municipal de Segurança no Trânsito”,
estabelecendo medidas de prevenção e segurança no trânsito.

INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

SEGURANÇA

ESTRATÉGIA
Promover a integração das Forças de Segurança do Município,
racionalizando recursos e compartilhando inteligência, com vistas à
manutenção da ordem pública, integridade das pessoas, garantia dos
direitos humanos e conservação do patrimônio público.

OBJETIVOS
Ampliar os esforços para garantir maior segurança à população com a
integração das Forças de Segurança do Município.
Ampliar a estrutura da Guarda Civil Municipal (GCM) visando sua
adequação as necessidades.
Ampliar a atuação da Guarda Civil Municipal (GCM) nos bairros, no Distrito
de Aparecida e na Zona Rural.
Ampliar as ações de capacitação da Guarda Civil Municipal (GCM) através
de cursos e treinamentos para seus agentes.
Dotar a GCM de equipamentos e recursos suficientes para atendimento
pleno das tarefas sob sua responsabilidade.
Implantar sistema de segurança nos prédios públicos através de
monitoramento por alarme.

PLANO DE AÇÃO
Organizar ações integradas com as Polícias Civil e Militar, visando
um trabalho coordenado e tornar a cidade cada vez mais segura.
INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

Realizar a Conferência Municipal de Segurança, visando o
estabelecimento de metas e ações de segurança para o município.
Implantar a Patrulha Ambiental, levando a GCM para a Zona Rural.
Implantar posto de trabalho da GCM no Distrito de Aparecida.
Implantar o controle e monitoramento por alarme nos prédios
públicos, conectando-os a base da Guarda Civil Municipais (GCM).
Implantar o Programa Municipal Anti Drogas.
Ampliar o monitoramento por câmeras nos principais corredores de
transito da cidade.
Reavaliar os recursos disponíveis para a Guarda Civil Municipais
(GCM) e adquirir o que for necessário, tais como: fardamento,
coletes de segurança, armamento, viaturas, motos e demais
equipamentos necessários.
Manter programa contínuo de capacitação e reciclagem dos
agentes da Guarda Civil Municipal (GCM).
Implantar a Corregedoria da Guarda Civil Municipal (GCM).
Implantar, em parceria com a Diretoria de Assistência Social,
operação para acolhimento dos moradores de rua e
encaminhamento para o Albergue Municipal.
Implantar convênios de cooperação técnica com outros municípios.
Implantar o INFOSEG e o SIEG, sistema de inteligência e estatística
da CGM.
Digitalização da rede-rádio, garantindo acesso da população da
Zona Rural à rede de rádio e comunicação da GCM.
Institucionalização da “Defesa Civil do Município”, com viatura e
equipamentos próprios.
Criar o Plano de Emergência para enfrentar situações de calamidade
pública, de emergência ou outras de interesse público que exijam a
participação da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Forças de
Segurança do Município.
Criar a Inspetoria Escolar para atuação da Guarda Civil Municipal
das dependências e imediações das Escolas.
Implantação do CEP Rural e sistema de GPS para facilitar a chegada
da GCM nas propriedades rurais.
Integrar o Município ao INFOCRIM, sistema que interliga os bancos
de dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública.
INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

HABITAÇÃO

ESTRATÉGIA
Promover o avanço de políticas públicas na área da habitação voltadas a
ampliação de moradias de interesse social.

OBJETIVOS
Envidar esforços para viabilizar a construção e disponibilização de
moradias para a população de baixa renda.
Cadastrar as famílias que não possuem moradia própria e objetivam sua
aquisição, para definir ações a partir da demanda existente.
Promover a regularização fundiária, possibilitando que as famílias
regularizem e legalizem a posse de seus imóveis.

PLANO DE AÇÃO
Criar um setor especializado para conduzir os projetos de habitação
para a população de baixa renda no município.
Implantar as ações necessárias para regularização fundiária, em
especial junto aos núcleos habitacionais.
Implantar o cadastro habitacional, com vistas a conhecer a real
demanda por moradias no município.
Elaborar e implantar a Lei do Aluguel Social.
Buscar recursos para habitação junto aos governos do estado e
federal, visando à construção de moradias populares para famílias
com renda de zero a três salários mínimos.
Elaborar estudo para definição das melhores áreas para
implantação de novos conjuntos habitacionais, visando o
aproveitamento de equipamentos públicos já existentes.
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Demarcar Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) próximas da
malha urbana para implantação de empreendimentos.
Instituir o Fundo de Habitação de Interesse Social.
Incentivar movimentos sociais, associações, cooperativas e mutirões
para a construção de moradias de interesse social.
Assegurar percentual de destinação de casas populares para
pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos.

INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

MEIO AMBIENTE

ESTRATÉGIA
Tornar o município um modelo de desenvolvimento sustentável,
considerando de forma permanente nas decisões políticas e
administrativas as questões relativas ao meio ambiente.

OBJETIVOS
Garantir o fornecimento de água de qualidade para a população.
Manter a cidade limpa e destinar adequadamente o lixo urbano orgânico
e os resíduos sólidos.

PLANO DE AÇÃO
Fortalecer o Conselho de Meio Ambiente do Município – CONDEMA.
Fazer gestão junto a SABESP para acompanhamento o cumprimento
das ações do contrato de fornecimentos de água, captação e
tratamento do esgoto.
Garantir e cobrar investimentos no sistema de captação de água
com vistas ao futuro.
Cobrar investimentos contínuos na rede de água para eliminação de
vazamentos que acarretem desperdícios e perda da água tratada.
Cobrar investimentos contínuos na rede de esgoto e estação de
tratamento, de forma a garantir que a água que vai retornar para o
rio esteja dentro dos padrões ambientais exigidos pela legislação.

INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

Apoiar o projeto de revitalização das margens dos rios Paraiso e
Santo Antonio, visando à melhora da qualidade de suas águas, de
forma que possam servir de fonte de captação para atendimento as
necessidades do município.
Elaborar plano estratégico para conservação e recuperação dos
córregos e rios do município.
Reavaliar o sistema e serviços de coleta de lixo orgânico e resíduos
sólidos, da coleta a destinação.
Reavaliar a capacidade do aterro sanitário e promover ações para
sua longevidade e manejo adequado.
Implantar o Programa de Arborização em conjunto com a Diretoria
de Obras e Serviços, dando suporte técnico para sua execução.
Avaliar e zelar pelas áreas verdes do município, como praças,
bosques, APP, ARL entre outras.
Implantar junto as Escolas do Município o “Programa de Educação
Ambiental”.
Representar o município juntos aos órgãos estaduais e federais,
bem como conselhos e demais instituições que mantenham ações e
programas de conservação e preservação do meio ambiente
(CONDEMA, Comitê de Bacias, CEDEPAR etc.).
Acompanhar e/ou implantar o Programa de Inspeção da Fumaça
Preta.
Revitalizar o programa de coleta do lixo reciclável (coleta seletiva).
Realizar campanhas para destinação correta do lixo eletrônico,
lâmpadas e demais materiais cuja destinação é regulamentada por
lei.
Implantar em conjunto com a Defesa Civil o “Programa de Educação
de Combate a Queimadas”.
Elaborar projeto executivo para viabilização de recursos junto ao
Fundo de Interesses Difusos – FID para execução de obras de
infraestrutura junto ao Parque Municipal (próximo do horto
florestal).
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Reavaliar e cumprir todas as exigências pendentes do município
junto a CETESB.
Implantar ações para que o município seja contemplado no
Programa Município Verde Azul, da Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo.
Promover ações para o fortalecimento da Cooperativa de Catadores
de Recicláveis – CAPEL.
Elaborar o Plano Municipal de Saneamento.
Implantar programa para destinação correta dos entulhos gerados
pela construção civil, indicando locais para descarte.
Revisão do Código de Arborização Urbana.
Apoiar a implantação do programa de arborização em todos os
bairros.
Implantação do Programa de Coleta do Óleo de cozinha, visando à
destinação correta e a geração de renda.
Garantir a destinação correta dos resíduos perigosos, implantando o
sistema de coleta permanente de pilhas, pneus, lixo eletrônico,
lâmpadas etc.
Normatizar as Zonas Especiais de Interesse do Meio Ambiente –
ZEIMA.
Implantar o Programa de Retirada do Lixo do Rio Tietê na sua
passagem pelo município em parceria com a iniciativa privada.
Usar o Índice de Qualidade da Água – IQA para monitorar os rios
municipais em parceria com a UNESP.
Promover integração com o Turismo para fomentar o
desenvolvimento econômico com a promoção dos recursos naturais
do município.

GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

DESCENTRALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO POPULAR E OUVIDORIA

ESTRATÉGIA
Oferecer ao cidadão espaço para o exercício da democracia e facilitar o
acesso do cidadão e da comunidade ao poder público.

OBJETIVOS
Captar as demandas da população através da efetiva participação junto à
administração pública.
Manter canais de comunicação permanentes junto aos cidadãos e as
comunidades de bairros e zona rural, como forma de facilitar a relação e
dar agilidade no atendimento das demandas.
Receber feedback em relação à qualidade dos serviços públicos prestados,
visando à melhoria contínua do processo.
Estimular a prática do orçamento participativo.
Implantar e fortalecer os Conselhos de Bairros e Conselhos Municipais.

PLANO DE AÇÃO
Fortalecer a participação dos Conselhos nas ações de
descentralização e participação popular, que ficarão sob a
responsabilidade do Gabinete do Prefeito e sob a tutela do Vice
Prefeito Municipal.
Criar os Conselhos de Bairros.
Estimular a criação de Associações de Bairros, oferecendo as
condições necessárias para que as lideranças comunitárias possam
desempenhar seu papel de agentes transformadores da sociedade.

GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

Priorizar a execução das demandas elencadas no processo de
participação popular, em especial aquelas relacionadas à saúde e ao
bem estar da população.
Fortalecimento da Sub Prefeitura do Distrito de Aparecida, que será
dotada de estrutura adequada para atendimento das demandas do
Distrito.
Criação da Casa dos Conselhos, onde os conselhos se reunirão para
realização de reuniões e terão estrutura mínima de suporte para o
exercício de suas atividades.
Alimentar o Programa de Zeladoria nos Bairros com informações e
demandas oriundas da participação popular.
Implantar o Sistema de Informação ao Cidadão – SIC, em
conformidade com a Lei da Transparência nº 12.527/2011.
Levar para os órgãos de participação popular informações sobre os
programas da administração pública de forma que sejam
apoiadores na sua implantação junto as suas comunidades.
Implantar o Programa Cidade Digital, com o objetivo de garantir
acesso à internet ao máximo de pessoas, de forma gratuita.
Consolidar o modelo de “Orçamento Participativo” como forma de
integrar as ações da administração pública com os interesses e
anseios da população.
Implantar a “Ouvidoria Municipal”, como instrumento de
transparência e liberdade de expressão para a população.
Capacitar os Agentes Políticos e Servidores Públicos para o trabalho
com a Ouvidoria.
Implantar sistema informatizado de ouvidoria, através de Convênio
junto a Secretaria de Gestão Pública do Estado.
Integrar a Ouvidoria com todas as Pastas da Administração Pública,
em especial aqueles consideradas como Diretorias Fins.
Criar e implantar Programa de Plantões junto aos Bairros, levando
de tempos em tempos a estrutura da Prefeitura para os bairros
junto à população.

GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

Evoluir nas ações para cumprimento da Lei de Acesso à Informação.
Elaborar o Guia de Serviços Públicos.

GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA

ESTRATÉGIA
Oferecer e garantir ao cidadão excelência na prestação de serviços
públicos com Servidores capacitados e motivados para realização do
trabalho.

OBJETIVOS
Adequar os horários de funcionamento das repartições públicas
municipais as necessidades da população.
Rever os espaços onde os serviços são prestados, se em próprios
municipais ou pertencentes a terceiros, visando melhor utilização do
dinheiro público, e maior conforto ao cidadão e ao servidor público.
Implantar a Comissão Permanente de Licitações.
Reavaliar o Estatuto do Servidor Público e promover os ajustes necessários,
visando sua valorização.
Reavaliar a estrutura do IPREM e garantir na participação do Servidor
Público na sua gestão.
Usar a boa gestão dos recursos financeiros no município para fazer mais
com menos, aumentando sua capacidade de investimento.
Incentivar o pagamento do IPTU de forma a reduzir a inadimplência e
fortalecer o caixa da Prefeitura para manutenção dos serviços e suporte
aos investimentos.
Promover através de convênios com o governo estadual e federal a vinda
serviços para o município, visto que muitos serviços que a população
necessita precisam ser buscados em cidades vizinhas.

GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

PLANO DE AÇÃO
Estudar e adequar os horários de funcionamento das repartições
públicas as necessidades da população nas diversas áreas de
atuação do governo municipal.
Promover adequação no Prédio da Prefeitura Municipal de forma
que o Gabinete do Prefeito e Setores de atendimento ao público se
apresentem de forma acessível para a população.
Implantar a Comissão Permanente de Licitações com o objetivo de
dar celeridade, seriedade e pleno cumprimento da lei na aquisição
de serviços, materiais e insumos necessários para manutenção dos
compromissos da Prefeitura junto à população.
Apoiar a implantação das ações de participação popular, criando as
condições financeiras necessárias para sua efetivação.
Estabelecer convênios com os governos estadual e federal para
prestação de serviços não disponíveis no município e que o cidadão
são-manuelense precisa buscar em cidades vizinhas.
Promover reforma administrativa que contemple a revisão do
estatuto do Servidor Público, visando sua valorização.
Aumentar a participação e número de Servidores Públicos nos
cargos comissionados.
Reavaliar o IPREM, garantindo a participação do Servidor na gestão
de seus recursos, realizando auditoria externa e promovendo as
mudanças necessárias para o seu fortalecimento e segurança dos
recursos financeiros que possui.
Modernizar o Setor de Recursos Humanos da Prefeitura revigorando
sua estrutura e incentivando a aplicação de melhores práticas na
gestão de pessoas.
Fortalecer o programa de estágio como forma de incentivar o
estudo e contribuir com a formação dos jovens de São Manuel.
Manter diálogo constante com o Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais.

GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

Ampliar os investimentos em tecnologia da informação,
implantando novos sistemas, substituindo máquinas e
equipamentos de informática, visando à modernização do parque e
maior agilidade na prestação de serviços, bem como garantir a
integridade dos dados e informações da administração pública.
Reestruturar as Diretorias e reduzir o seu número de 17 (dezessete)
para 10 (dez), otimizando o custo da máquina pública e garantindo
gestão enxuta e mais próxima da população.
Implantar o programa de redução da inadimplência e combate a
sonegação fiscal.
Implantar serviços via “internet” visando melhor o atendimento ao
contribuinte.

GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

NEGÓCIOS JURÍDICOS

ESTRATÉGIA
Garantir o conhecimento e domínio da legislação vigente para o pleno
suporte as decisões e ações da administração.

OBJETIVOS
Criação de assessoria jurídica adequada às necessidades do município com
servidores de carreira (Procuradores Municipais).
Criação de assessoria jurídica específica para a Educação e Saúde.
Atualizar a legislação municipal vigente com vistas a sua adequação as
necessidades.
Melhorar o controle e acompanhamentos dos processos do município
visando celeridade e eficácia no seu tratamento.
Combater a inadimplência dos tributos municipais e atuar de forma
efetiva junto a divida ativa.
Promover a regularização de construções e loteamentos do município.

PLANO DE AÇÃO
Implantar sistema de controle e acompanhamento de processos via
web, de forma que os processos possam ser acompanhados pelo
cidadão interessado.
Adequação do quadro de servidores da Diretoria Jurídica, através de
concurso público.

GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

Regulamentar e implantar o programa de regularização de imóveis
e loteamentos no município.
Regulamentar e implantar o programa de combate à inadimplência.
Efetivar ações de tratamento da dívida ativa do município, visando o
seu recebimento para ampliar os recursos para investimentos.
Inventariar todos os próprios municipais, imóveis, terrenos, glebas
de terra, áreas institucionais etc., para definição e destinação de seu
uso.
Promover à modernização da legislação municipal, através de
estudos e propostas de adequação a realidade.
Atualizar a biblioteca jurídica, com vistas a instrumentalizar e
atualizar ação dos Procuradores.
Implantar programa contínuo de capacitação e atualização do corpo
jurídico da Prefeitura, ampliando e diversificando a qualificação de
seus profissionais.

AÇÕES AFIRMATIVAS E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

POLÍTICAS PARA AÇÕES AFIRMATIVAS

ESTRATÉGIA
Promover e garantir as condições necessárias para que todo cidadão
participe da vida social, familiar e individual com dignidade, conforme sua
capacidade e necessidades.

OBJETIVOS
Promover a inclusão social e a equidade de oportunidades a todas as
pessoas segundo seus direitos e deveres.
Promover ações que proporcionem as pessoas bem estar econômico e
social.
Combater toda forma de intolerância, preconceito e descriminação,
respeitando a diversidade.

PLANO DE AÇÃO
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Criar a Assessoria em Acessibilidade e Inclusão Social, ligada a
Diretoria de Assistência Social, para propor, executar e acompanhar
as ações para inclusão das pessoas com deficiência e da população
com mobilidade reduzida.
Fortalecer o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência,
apoiando as ações e campanhas por ele promovidas.

Fortalecer a relação do poder público com as instituições de
atendimento às pessoas com deficiência e demais instituições
privadas com a mesma finalidade.
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Estabelecer e ampliar a realização de convênios com a Secretaria
dos Diretos das Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo.
Reavaliar os serviços de transporte escolar e público para pessoas
com deficiência e adequá-los aos padrões estabelecidos pelas
Normas Brasileiras (ABNT) e legislação.
Investir em atividades voltadas para o paradesporto e em
programas de atividades físicas em parceria com a Diretoria de
Esportes e Lazer.
Continuar os trabalhos de adequação dos passeios e áreas públicas
visando melhorar a acessibilidade.
Reavaliar os prédios públicos municipais e dotá-los de acessibilidade.
Implantar de acessibilidade junto a prédio de uso publico de
propriedade privada, buscando de forma gradativa sua adaptação.
Aprimorar as ações do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado –
NAPE.
Capacitar os agentes de educação municipal para o trabalho diário
com pessoas portadoras de necessidades especiais.
Integrar e promover ação conjunta entre as Diretorias de Saúde,
Educação, Esportes e Lazer e Assistência Social com o objetivo de
viabilizar e incrementar programas e projetos voltados para a
pessoa portadora de deficiência.
Realizar cursos de qualificação para as pessoas com deficiência
promovendo condições para sua inserção no mercado de trabalho.
Incentivar e apoiar o programa de Equoterapia no município,
através da realização de convênios.
Ampliar o acesso ao tratamento de reabilitação na rede pública e
por meio de convênios.

Realizar censo para identificar a população com deficiência do
município de forma a potencializar as políticas publicas e ampliar a
prestação de serviços.

AÇÕES AFIRMATIVAS E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Implantar a Comissão Municipal de Acessibilidade, visando o trato
adequado das necessidades do município através da participação
popular, além do atendimento dos quesitos legais.
Rever a legislação municipal sobre acessibilidade.
NEGROS
Criar a Assessoria de Políticas de Promoção da Igualdade e Ações
Afirmativas, ligada a Diretoria de Assistência Social, para propor,
executar e acompanhar as ações de combate à discriminação racial
no município.
Criação do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento
da População Negra, com o objetivo de monitorar e fiscalizar a
execução de políticas públicas voltadas para a valorização da
população negra.
Executar projetos socioculturais voltados para a geração de renda
junto à população negra.
Implantar programas de conscientização e promoção da igualdade.
Incentivar e criar condições para que São Manuel tenha um
representante junto ao Conselho Estadual de Participação e
Desenvolvimento da População Negra.
Aderir ao Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade
Racial – FIPIR a nível federal.
Executar diagnóstico da situação da população negra no município
para formulação de políticas públicas promotoras do
desenvolvimento com inclusão.

Capacitar às lideranças dos movimentos da população negra como
forma de fortalecimento social, através de seminários, oficinas e
congressos.
Incentivar e apoiar programas e movimentos que objetivem a
preservação e manutenção da cultura negra.

AÇÕES AFIRMATIVAS E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Capacitar os Servidores Públicos Municipais para lidarem com o
tema da discriminação étnico-racial como forma de superar os
resquícios da cultura discriminatória.
IDOSOS
Criar o Conselho Municipal Do Idoso, com aperfeiçoar as políticas
públicas voltadas para a terceira idade.
Realizar censo para identificar a população de idosos do município
de forma a potencializar as políticas publicas e ampliar a prestação
de serviços.
Concluir a construção do Centro de Convivência do Idoso.
Adaptar as academias ao ar livre para uso das pessoas idosas, bem
como pensar no atendimento desta parcela da população nas novas
implantações.
Implantar em parceria com a Diretoria de Esportes e Lazer
programas contínuos de prática esportiva para pessoas com mais de
60 anos tais como: bocha, malha, vôlei adaptado, natação, dança de
salão, truco, damas, dominó, xadrez, tênis, tênis de mesa, atletismo
entre outros.
Apoiar os atletas da terceira idade selecionados para representar
São Manuel nos Jogos da Terceira Idade, dando suporte no
treinamento, inscrição, transporte, alojamento, alimentação e
demais recursos necessários a sua participação.
Apoiar a realização de concursos de beleza para a terceira idade
para escolha da Misse e Mister.

Implantar programas de prevenção e conservação da saúde para a
terceira idade sob a tutela da Diretoria de Saúde.
Implantar o programa de atendimento para idosos dependentes
mediante parcerias público-privadas.

AÇÕES AFIRMATIVAS E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

LGBT
Criar o Conselho Municipal LGBT.
Aperfeiçoar, em conjunto com o Conselho Municipal LGBT, a
legislação municipal, adequando as políticas públicas as
necessidades atuais.
Apoio à realização de eventos que contribuam no combate a
discriminação, tais como Fóruns, Paradas etc.
JUVENTUDE
Criar o Conselho Municipal da Juventude para que participem do
desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a juventude
no âmbito do município.
Criar o Orçamento Participativo Jovem (OP Jovem), com o objetivo
de garantir a participação dos jovens nas decisões relativas aos
investimentos a serem feitos no município.
Criar o “programa Prefeito por um dia”, a ser conduzido pela
Diretoria de Educação.
Ampliar e incentivar os projetos voltados para os jovens em
andamento no município: projeto Guri e aqueles mantidos por
entidades do terceiro setor.

Ampliar e aperfeiçoar o programa de estágios da Prefeitura, com o
objetivo de gerar oportunidades para os jovens estudantes de
contato com a realidade de trabalho em ambiente de aprendizagem.
Realizar cursos de formação e qualificação profissional em parceria
com o SENAI, SENAC, FATEC, Centro Paula Souza, SEBRAE entre
outros.
Reativar o Tiro de Guerra em São Manuel.
Ampliar o programa de concessão de ajuda para o transporte para
jovens que estudam fora do município.
Implantar programa de incentivo ao empreendedorismo juvenil em
parceria com o SEBRAE.
AÇÕES AFIRMATIVAS E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Ampliar a oferta de cursos e vagas nos cursos técnicos junto a
Escola Agrícola, vinculada ao Centro Paula Souza.
Incentivar a prática esportiva entre os jovens com vistas ao lazer e
ao esporte de alto rendimento, de forma que os jovens possam
representar São Manuel nos Jogos Abertos e em competições
regionais, estaduais e nacionais.
Apoiar programas de recuperação de jovens que tenham passado
por medidas judiciais.
Implantar ações de educação e combate ao uso de drogas.
MULHERES
Fortalecer o Conselho Municipal das Mulheres, de forma que
participem do desenvolvimento das políticas públicas voltadas à
promoção da igualde de gênero nos diversos segmentos da
sociedade.
Realizar cursos de capacitação profissional voltados para a mão de
obra feminina,
Reavaliar o horário de funcionamento das creches de forma a
adequar seu funcionamento aos horários de trabalho das mulheres
mães.

Criação da Clínica do Bebê.
Ampliar os serviços de saúde voltados para a prevenção de doenças
da mulher nas Unidades Básicas de Saúde.
Ampliar e aperfeiçoar a rede de prevenção e atendimento às
mulheres em situação de violência doméstica e sexual.
Implantar sistema de dados que possam produzir informações
sobre a violência contra as mulheres, visando à implantação de
programas e medidas de prevenção.

AÇÕES AFIRMATIVAS E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

ESTRATÉGIA
Estimular ações de promoção humana com o objetivo de garantir direitos
e a inclusão social, por meio de programas de geração de renda.

OBJETIVOS
Reestruturar o Fundo Social de Solidariedade.
Integras as ações do Fundo com os programas e ações da Diretoria de
Assistência Social.
Executar campanhas de cunho sócio assistenciais.
Dar suporte e apoio as entidades assistenciais do município.
Intensificar a parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo.

PLANO DE AÇÃO
Estruturar e implantar as campanhas de doação de leite materno,
desenvolvimento infantil, incentivo a doação de notas fiscais,
arrecadação de materiais de construção e mobiliário, entre outros.
Apoiar, em consonância com a Diretoria de Assistência Social,
pessoas e famílias em situação de carência e vulnerabilidade social
com o fornecimento de roupas, matérias de construção, mobiliários
e outros produtos oriundos das campanhas promovidas pelo Fundo.
Apoiar na implantação da Clínica do Bebê, doando enxovais para as
famílias de baixa renda e promovendo a semana do bebê.

AÇÕES AFIRMATIVAS E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Apoiar as entidades assistenciais do município, promovendo a
doação dos resultados oriundos das campanhas patrocinadas pelo
Fundo.
Apoiar as ações de geração de emprego e renda promovidas pelas
Diretorias Municipais.

