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PLANO DE GOVERNO – APRESENTAÇÃO

O Plano de Governo, da Coligação “A Transformação Continua”, foi
elaborado a partir do trabalho realizado no período de 2017 a 2020, pela
administração municipal, no primeiro mandato do Prefeito Ricardo Salaro
Neto, completado com o levantamento das necessidades e expectativas
da população de São Manuel.
Ele agrega a experiência e o conhecimento acumulados ao longo do
primeiro mandato, o que confere ao plano um conteúdo extra, pela
compreensão mais profunda do “modelo de operação” que caracteriza a
rotina da administração municipal e sua capacidade de entregar serviços
públicos e realizar investimentos.
Mantém as estratégias que se mostraram eficazes e estabelece objetivos
para cada função de governo, dentro dos cinco pilares do Plano de
Governo. Define as 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, em continuidade ao Plano
de Governo 2017 – 2020, o que será feito no período 2021 - 2024. 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, VicePrefeito e Diretores Municipais, em conjunto com os Servidores Públicos
Municipais, empenharão todo o esforço e energia, para que através dos
recursos humanos, financeiros, materiais e estruturais disponíveis,
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executem e entreguem a população o que aqui está contido, nos cinco
pilares que compõem o plano.
PLANO DE GOVERNO – APRESENTAÇÃO

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.
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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
Fortalecer a aplicação das políticas públicas para incentivo às micro e
pequenas empresas do município.
Fortalecer a aplicação das políticas de incentivo a formalização dos
empreendedores autônomos.
Dar maior agilidade aos procedimentos para concessão de alvarás e
certidões aos empresários.
Consolidar a participação do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e
Renda (CMTER) na melhoria das políticas públicas voltadas à geração de
emprego, renda e combate ao desemprego.
Incrementar a atuação do Banco do Povo no município.
Facilitar o relacionamento entre os segmentos produtivos (indústria,
comércio e serviços) com os órgãos municipais.
Dar continuidade na implantação de políticas e ações de apoio ao
comércio e setor de serviços, investindo na revitalização dos principais
corredores comerciais.
Dar continuidade nas ações de formação e qualificação de mão de obra e
incentivar a ampliação da oferta de cursos profissionalizantes no
município.
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Fortalecer as ações de atração de investidores e empreendedores para
implantação de novos negócios no município.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

PLANO DE AÇÃO
Reforçar a estruturar da Diretoria de Indústria e Comércio, com
pessoal operacional e investimentos em tecnologia para geração de
informações para tomada de decisões.
Fortalecer o relacionamento do município com a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, visando maior utilização dos
programas vinculados a Secretaria.
Consolidar a ação da UNIT como ferramenta de qualificação e
requalificação profissional.
Manter convênios e parcerias com o SENAI, SENAC, SESI, SEBRAE,
SENAR e Entidades Representativas para formação e qualificação de
mão de obra e formação e aperfeiçoamento de empreendedores,
potencializando a atuação da UNIT.
Promover e desenvolver instalações adequadas para a UNIT.
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).
Manter e promover as ações do Posto de Atendimento ao
Trabalhador – PAT.
Manter e promover as ações do Banco do Povo, visando à máxima
utilização de sua potencialidade.
Implantar a Sala do Empreendedor em parceria com o SEBRAE.
Incentivar o crescimento da participação do comércio e prestadores
serviços do município nas compras governamentais da Prefeitura.
Apoiar a organização de missões comerciais junto a agentes de
mercado para divulgação dos produtos locais.
Manter na rede municipal de educação programa para promover a
cultura empreendedora.
Conclusão das obras de infraestrutura do Distrito Industrial I, na
Avenida Francisco Pagliatto.
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Estudar arranjos produtivos baseados nos negócios existentes no
município e região.
Criar programa de atração de novas indústrias vocacionadas ao
perfil do município e região.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

Ampliar a participação das entidades de classe, representativas da
indústria, comércio e serviços no aprimoramento das políticas de
desenvolvimento do município.
Reformar o Mercado Municipal.
Executar a revitalização do Centro Comercial, nas ruas XV de
novembro e Moraes Gordo.
Asfaltar a estrada municipal Maestro Pedro Catalan Bocardo,
ligando o Distrito Industrial II a cidade pela Avenida Aldo Marini.
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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
Aprimorar políticas e ações de apoio à agricultura familiar e programas de
agro industrialização.
Manter o incentivo a aquisição de produtos oriundos da agricultura
familiar pelos programas sociais do município.
Manter ações de formação e qualificação para profissionalização do
homem do campo.
Investir em infraestrutura para escoamento da produção rural.
Manter ações de zeladoria nas estradas rurais do município.
Dar continuidade a implantação do programa “rotas rurais” para o
desenvolvimento da cidadania no campo.
Aprimorar os cadastros para acompanhamento das DIPAMS geradas no
município, melhorando o valor adicionado.
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PLANO DE AÇÃO
Manter a parceira com o Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural com vistas a ampliar sua participação nas decisões e políticas
públicas do setor no município.
Elaborar e implantar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural
em parceria com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural.
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

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.
Manter o programa de manutenção e zeladoria das estradas rurais
de acordo com o plano de drenagem rural.
o Manter avaliação de pontes e reformar e/ou substituir
quando necessário.
Manter o programa de zeladoria nos bairros de Toledo, Igualdade,
Bairro dos Machados e Boa Vista.
Aprimorar as ações do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, para
potencializar as vendas dos produtores locais.
Criar, em parceria com o Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural, feiras para divulgar a produção rural do município e
promover o desenvolvimento do produtor local.
Manter e ampliar parcerias técnicas com FATEC, FMVZ, FCA, FEPAF,
CATI e FAESP.
Fortalecer os serviços públicos prestados pelo município na área da
segurança no campo, atuando em conjunto com a Guarda Civil
Municipal.
Manter incentivo, nos limites da lei, para a aquisição de produtos
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oriundos da agricultura familiar e pequenos produtores, para a
merenda escolar:
o PAA – Programa de Aquisição de Alimentos.
o PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Concluir a implantação do Projeto Rotas Rurais, para implantar o
CEP Rural (georreferenciamento) nas propriedades rurais, com o
objetivo de facilitar o acesso de serviços públicos e privados na zona
rural.
Reformar as instalações da Diretoria de Agricultura e MA.
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
Manter e aprimorar as políticas e ações de apoio ao turismo e programas
afins.
Manter a certificação do MIT – Munícipio de Interesse Turístico.
Manter o incentivo ao turismo religioso no município com vistas a
potencializar eventos tradicionais como a Corpus Christi e Festa da
Aparecida.
Incentivar as ações de formação e qualificação profissional para os
agentes de turismo do município.
Manter ações de fortalecimento e incremento da produção artesanal no
município.
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Integrar cultura, comércio e meio ambiente ao plano de turismo do
município.
Investir em infraestrutura para acolhimento e atendimento do turismo.

PLANO DE AÇÃO
Fortalecer a participação do Conselho Municipal de Turismo nas
decisões e políticas públicas do setor.
Implantar o Fundo Municipal de Turismo.
Elaborar anualmente o calendário de eventos.
Implantar o Plano de Marketing do turismo municipal.
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

Revisar o Plano Municipal de Turismo em 2023.
Criar as rotas de turismo no território do município e integrá-las as
rotas do Polo Cuesta.
Manter o programa de zeladoria em pontos turísticos do município
em parceria com as Diretorias de Gestão e Serviços e, Agricultura e
Meio Ambiente.
Realizar e/ou participar de congressos, simpósios, encontros, feiras
e outros eventos de potencial turístico.
Estabelecer e manter parcerias com Instituições e a Iniciativa
Privada para o desenvolvimento e exploração do turismo.
Promover ações conjuntas entre a Diretoria de Agricultura e Meio
Ambiente para valorização e preservação do patrimônio natural do
município.
Avançar com os programas de turismo do município de forma
integrada com os municípios que compõem o Polo Cuesta.
Atrair eventos regionais e estaduais para o município para
fortalecer o trade turístico.
Incrementar a sinalização turística na zona rural e implantar na área
urbana.
Implantar o PIT – Posto de Informações Turísticas.
Implantar letreiros turísticos no município.
Revitalizar a praça Don Servilio Conte do Distrito de Aparecida.
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Reformar o Museu Histórico e Pedagógico Padre Manoel da
Nobrega.
Concluir a reforma da Estação Ferroviária.
Fortalecer a estrutura da Diretoria de Turismo no município.
Revitalizar o Centro de Eventos Mário Covas.
Revitalizar a praça do Santuário de Santa Terezinha.
Revitalizar a praça da Matriz.
Construir a nova praça da Bíblia, em local amplo, que possibilite a
realização de eventos.

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
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Manter as ações para utilização de forma plena os recursos destinados à
saúde.
Manter e intensificar as ações de parceria com o Hospital da Casa Pia São
Vicente de Paula.
Intensificar as ações e parcerias juntos aos Equipamentos de Saúde do
Estado e Terceiro Setor.
Ampliar e atualizar a lista de medicamentos do município (REMUME) com
vistas a dar maior cobertura as necessidades dos munícipes.
Implantar a entrega de medicamentos a domicilio para doentes crônicos e
idosos.

POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Humanizar o atendimento na saúde do município através da implantação
de programas de formação e reciclagem continuada junto aos Servidores
da área.
Intensificar as campanhas de promoção e prevenção da saúde junto as
comunidades.
Manter os programas de saúde para todas as faixas etárias da vida.
Continuar os trabalhos de recuperação e melhorias nas instalações de
todos os equipamentos de saúde do município, dotando de condições
adequadas para o atendimento à população e atuação dos agentes de
saúde.
Ampliar a cobertura do Programa de Saúde da Família e Agentes
Comunitários no município.
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PLANO DE AÇÃO
Manter e fortalecer o Conselho Municipal de Saúde com vistas a sua
participação nas decisões e políticas públicas do setor no município.
Implantar os Conselhos de Unidades de Saúde – CONUS, com o
objetivo de levantar demandas e promover a participação social das
comunidades nas ações de saúde.
Manter programas de educação e informação para criação de
consciência dos direitos do cidadão em relação à saúde.
Manter a parceria e investimentos no Hospital da Casa Pia São
Vicente de Paulo, intensificando sua integração a rede municipal de
saúde.
Consolidar a Policlínica como equipamento de saúde voltado para o
atendimento das especialidades e apoio a diagnóstico.
Implantar Equipe de PSF no Jardim Ouro Verde.
Implantar Equipe de PSF no Nova Conquista.

POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Reformar a Unidade Básica de Saúde da COHAB I.
Reformar a Unidade PSF da COHAB III.
Reformar e ampliar a Unidade PSF de Aparecida.
Ampliar a Unidade CAPS de Aparecida.
Implantar na Policlínica o Centro de Especialidades Odontológicas –
CEO.
Revisar anualmente o Plano de Saúde Municipal, visando sua
atualização frente às atuais necessidades e desafios para a
manutenção e conservação da saúde no município.
Manter e aprimorar o programa de educação permanente para a
plena capacitação e qualificação do quadro de Servidores da Saúde.
Manter e aprimorar os convênios junto aos demais entes de
governo e o terceiro setor, visando a melhor utilização dos recursos
e melhoria da qualidade no atendimento a população.
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Promover a integração da rede municipal de saúde com os serviços
de referência do município, o Hospital das Clínicas da UNESP de
Botucatu, Hospital Regional e AME.
Implantar sistema para avaliação da satisfação dos usuários dos
serviços de saúde.
Revisar e aprimorar continuamente os protocolos de atendimento
na rede de saúde, visando à padronização dos serviços, melhoria da
qualidade e eliminação das falhas.
Implantar a entrega de medicamentos a domicílio para os doentes
crônicos e idosos.
Implantar o Programa Municipal de Recuperação de Dependentes
Químicos, estabelecendo parcerias com o Terceiro Setor, dotando o
programa de estrutura mínima suficiente para gestão e manutenção.
Manter a frota de veículos da saúde atualizada de forma a atender
as demandas com segurança e qualidade.
Implantar o Resgate Integrado no município.
Estudar e implantar Práticas Integrativas Complementares –
acupuntura e outras.
Construção da Unidade de Zoonoses Municipal.
Aprimorar, em parceira com o Terceiro Setor, as ações de proteção
e posse responsável de animais domésticos.

POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

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.
Adquirir aparelho de Tomografia para atendimento das
necessidades do município.
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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,
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através do aperfeiçoamento contínuo, condições adequadas de trabalho e
plano de carreira.

OBJETIVOS
Promover as adequações necessárias para a operacionalização do novo
FUNDEB.
Manter o processo de reforma e manutenção contínua das 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.
Planejar a implantação de novas escolas e creches considerando a
disposição demográfica e a ocupação territorial do município.
Reavaliar a estrutura de atendimento para eliminar déficits de vagas nas
creches e escolas.
Aprimorar o programa da merenda escolar, com vistas a melhor atender
as necessidades de quem estuda.
Aprimorar o programa de transporte escolar, com vistas a melhor atender
as necessidades de quem estuda.
POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Reavaliar os processos administrativos e de gestão da educação no
município com vistas a sua modernização e aprimoramento.
Incentivar e viabilizar a educação profissionalizante, seja através de ações
diretas promovidas pela Diretoria Municipal de Educação ou através de
parcerias.
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Implantar convênios para complementação dos serviços da rede municipal
de educação junto aos Governos Federal, Estadual e outras instituições
dedicadas à educação.
Incentivar a gestão democrática das Unidades Escolares.
Planejar junto a Secretaria Estadual de Educação a municipalização do
Ensino Fundamental II.

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.
Implantar e consolidar o novo currículo escolar com base na BNCC.
Manter a distribuição de uniforme e material escolar gratuitamente
para os alunos da rede básica de educação.
Revisar o Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério.
Estudar a implantação da carreira do Professor do Ensino Infantil.
Implantar, dentro dos limites legais, o novo FUNDEB.
o Estudar o pagamento de abono através do FUNDEB para os
profissionais da educação.
Manter investimentos para construção, 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.
o Conclusão do Centro Integrado de Educação.
POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

o
o
o
o
o
o

Construção das Instalações para Estoque da Merenda Escolar.
Reforma da Creche Leonor Mendes de Barros.
Ampliação da Creche Dona Ida Luizetto.
Ampliação da Creche Maria Moura.
Construção de Creche na região da Conquista.
Construção de Creche na Vila São Geraldo.
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o Reforma e adequação de área na COHAB II para abrigar o
Setor de Transporte escolar.
Fomentar parcerias com Organizações Sociais para atendimento da
educação infantil.
Fortalecer e incrementar a atuação do Instituto Municipal de Ensino
Superior junto a Diretoria Municipal de Educação.
Fortalecer e ampliar a parceria com a UNESP no município.
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.
Manter e ampliar a integração entre as Diretorias da Educação e
Saúde com vistas à potencialização dos programas de saúde nas
escolas municipais.
Manter e ampliar a integração entre as Diretorias da Educação e
Esportes e Lazer para a implantação de programas contínuos de
esporte e competição, intra e interescolar, com vistas à manutenção
da saúde e preparação de atletas para representarem o município
em jogos regionais e eventos esportivos.
Ampliar o programa de educação para jovens e adultos – EJA.
Implantar a Central de Matriculas e Dados Escolares na rede
municipal de ensino.
Manter Investimentos em tecnologia da informação para
modernização e aprimoramento do ensino/aprendizagem na rede
municipal de ensino.
Implantar gradativamente o ensino em tempo integral na rede
municipal de ensino.
Manter e fortalecer os programas que visem à integração e
convivência entre alunos, professores e pais.

POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

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.
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Assegurar respeito às diferenças de gênero, racial, religiosa, de
orientação sexual, bem como combater de forma incessante a
prática de bouling nas escolas.
Ampliar os princípios da educação inclusiva e acessibilidade nas
unidades escolares.
Implantar a Escola de Meio Ambiente, visando fortalecer as ações
de educação ambiental no município.
Reavaliar a operação logística do transporte escolar.
Dar continuidade ao 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.
Manter e fortalecer o convênio de cooperação técnica com a APAE
– Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
Manter e fortalecer o programa de reforço escolar para dar suporte
aos alunos com dificuldade de aprendizagem, atuando de forma
interdisciplinar.
Regulamentar o processo de gestão democrática das Unidades
Escolares.
Executar ações para municipalização do Ensino Fundamental II em
parceria com a Secretaria de Educação do Estado.
Implantar sistema de produção de conteúdos pedagógicos para
apoio as aulas online.

POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRATÉGIA
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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
Manter, no Município, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social –
SUAS, o cumprimento das 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, conforme deliberação do CMAS –
Conselho Municipal de Assistência Social, o Sistema Único de Assistência
Social para o município.
Regulamentar através de Projeto de Lei os benefícios eventuais.
Manter e aprimorar a política de Assistência Social no município, por meio
das boas práticas de gestão, do planejamento contínuo, do
monitoramento e avaliação dos serviços sócio assistenciais, projetos e
programas, na busca de maior efetividade das ações nas proteções sociais
básica e especial.
Fortalecer a atuação dos Conselhos Municipais nas ações de controle
social.
Manter a integração e articulação de toda a rede de assistência social do
munícipio – público e privada.

POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO
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Garantir plena utilização dos recursos federais e estaduais destinados à
assistência social através de convênios, programa estruturados, definição
de prioridades e gestão.
Consolidar a atuação das Unidades Múltiplas de Assistência Social na
execução das políticas sociais no município.
Manter atualizados os sistemas de informação da Diretoria de Assistência
Social, investindo em processos e novas tecnologias.
Capacitar de forma contínua os trabalhadores SUAS na rede direta e
indireta do município.
Fortalecer as parcerias com o Terceiro Setor.

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.
Aprimorar e regulamentar os padrões de qualidade dos serviços
sócio assistenciais.
Manter a qualificação das equipes, ações e serviços ofertados
contribuindo para melhoria dos indicadores sociais e de
vulnerabilidade e risco e efetiva redução da pobreza.
Promover de forma contínua 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 de forma contínua 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.
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POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Promover de forma contínua a integração da Diretoria de
Assistência Social com a Diretoria de Indústria e Comércio, mais o
Fundo Social, com vistas ao desenvolvimento de programas de
capacitação profissional.
Aprimorar a atuação do Centro de Referência Especializada de
Assistência Social – CREAS.
Aprimorar a atuação do Centro de Referência de Assistência Social –
CRAS.
Aprimorar a atuação das Unidades de Múltiplo Atendimento da
Assistência Social.
Aprimorar as atividades do Centro de Convivência do Idoso.
Implantar o plano de capacitação continuada para os agentes de
assistência social direta do município.
Implantar o plano de capacitação continuada para os agentes de
assistência social da rede indireta do município.
Manter a atualização e aporte de novas tecnologias na rede de
Tecnologia da Informação que suporta os serviços de assistência
social do município, interligando a Diretoria de Assistência Social,
CREAS, CRAS, Unidades de Múltiplo Atendimentos e demais
equipamentos sociais do sistema único de assistência.
Manter atualizado o estudo 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 e
comunidades mais distantes dos equipamentos de assistência
constituídos.
Manter busca ativa para inclusão nos serviços de assistências à
população necessitada.
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POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Criar o Centro de Atendimento à Primeira Infância, integrando
ações de outras políticas e o Programa Criança Feliz.
Criar na Diretoria de Assistência Social uma estrutura dotada de
profissionais capacitados para gerir e acompanhar as parcerias
junto ao terceiro setor.
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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
Manter a parceria com o Conselho Municipal de Esportes e Lazer com
vistas ao recebimento de demandas e democratização das decisões.
Manter 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.
Buscar recursos estaduais e federais para aplicação no Esporte e Lazer
através de convênios, programa estruturados, definição de prioridades e
gestão.
Manter a modernização dos equipamentos públicos destinados a prática
esportiva, investindo em instalações, processos e tecnologia.
Manter o incentivar e apoiar o esporte amador através das associações,
ligas e outras entidades que a ele se dediquem.
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Manter, de forma contínua, a capacitação dos Servidores Públicos da área.
POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

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.
Apoiar a Diretoria de Pessoas com Deficiência na execução das
políticas públicas especificas para as pessoas com deficiência.
Manter os programas e projetos de Esportes e Lazer existentes no
município, para as diversas idades:
o Futebol.
o Natação.
o Handebol.
o Xadrez.
o Damas.
o Futsal.
o Basquete.
o Vôlei.
o Tênis.
o Atletismo.
o Badminton (misto de vôlei com tênis).
o Ginastica artística.
o Judô.
o Jiu-jitsu.
o Caratê.
o Capoeira.
o Boxe.
Executar o programa de zeladoria das praças esportivas.
Planejar 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.
Manter e intensificar o “Programa de Esportes nas Escolas”,
incentivando as crianças, adolescentes e jovens a praticar esportes,
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como forma de lazer e formação de atletas para representar o
município nos jogos abertos.

POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Executar melhorias nos equipamentos e praças de esporte e lazer:
o Construir área especifica para o “Para desporto”, em parceria
com a Diretoria da Pessoa com Deficiência e Governo
Estadual.
o Implantar 5 Academias ao Ar Livre nos bairros e Distrito de
Aparecida.
o Revitalizar os 12 campinhos de futebol dos bairro e Distrito
de Aparecida, preferencialmente com grama sintética.
o Substituir o alambrado e reformar a pista e o vestiário do
Campo Icho Blanco.
o Substituir o alambrado e reformar o vestiário do Campo da
São Geraldo.
o Fazer a manutenção no alambrado do campo de Aparecida.
o Reformar o Ginásio de Esportes do Poliesportivo.
o Reformar a pista de atletismo do Poliesportivo.
o Revitalizar a calçada do entorno do Poliesportivo.
o Substituir a iluminação interna do Poliesportivo.
o Revitalizar a vegetação dos aterros do Poliesportivo.
o Fazer a manutenção e pintura de todos os parquinhos
existentes no município.
o Revitalizar a área de esporte e lazer da Cohab III.
o Reforma do Estádio Municipal Ademar de Barros.
Manter as competições esportivas municipais (nas diversas idades):
o Campeonato amador de futebol.
o Campeonato de futebol para veteranos.
o Campeonato socyte.
o Campeonato de futsal.
o Torneios em geral (futebol, basquete, atletismo, vôlei,
atletismo, natação etc.).
Fazer parcerias com entidades do Terceiro Setor, para implantação
de projetos esportivos.
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Incentivar a criação de programas de iniciação esportiva (escolinhas)
em diversas modalidades proporcionando mais vagas à população
visando a formação esportiva.

POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Participar de eventos esportivos de nível regional, estadual e
nacional, como forma de incentivar aqueles que pretendem praticar
esportes de alto rendimento.
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.
Promover em parceria com a Diretoria de Turismo eventos
esportivos regionais e de grande porte, visando fomentar o esporte
e o turismo.
Sediar os Jogos Regionais em 2022 ou 2023.
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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
Continuar a despertar o interesse do público aos bens e conhecimentos
culturais, criando mecanismos que facilitem o acesso a esses espaços.
Buscar formas reais de transformar o munícipe de expectador em
protagonista.
Promover a reforma dos equipamentos históricos do município.
Criar a Academia de Artes Municipal.
Criar o Clube dos Poetas, Cine Clube e Clube de Dança.
Promover intercambio artístico cultural com as cidades da região.
Criar e promover festivais de Música, Teatro, Dança e Arte de Rua.
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Promover intercambio artístico cultural entre as entidades do Terceiro
Setor.
Fortalecer e valorizar os Conselhos Municipais de Cultura e do Patrimônio
Histórico.
Promover a integração e articulação entre as ações da Cultura com a
Educação.
Manter o incentivo à leitura através do investimento em bibliotecas e
acesso aos acervos municipais.
POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Incentivar ações artísticas de tradição no município como a Banda
Municipal, corais, grupos de teatro entre outros.

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.
Atualizar o inventariar do 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.
Reformar o Museu Municipal.
Manter o 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.
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Reforma do Teatro Municipal, instalações e equipamentos
necessários para sua plena utilização.
Manter o incentivar o teatro amador no município viabilizando
recursos através dos entes de governo e parcerias com a iniciativa
privada.
Implantar a Academia de Artes, com foco na dança, teatro, música,
artesanato e pintura.
Manter incentivo e apoio a “Banda Municipal e Big Band”.
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.
Inclusão dos artistas locais nos eventos promovidos pela Prefeitura
Municipal, como forma de incentivar e apoiar a produção artística
cultural local.
POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

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.
Criar o “arquivo histórico municipal”.
Concluir a reforma da Estação Ferroviária.
Fazer intercambio artístico cultural com as cidades da região,
visando a valorização do artista local e da região.
Criar parcerias com a Iniciativa Privada para realização de eventos
culturais em suas diversas possibilidades.
Criar e implantar o Centro Cultural em Aparecida.
Manter os eventos: - Sala de Visita ao Pé do Coreto e Samba na Vila.
Continuar e incentivar a “feira do rolo”.
Reavaliar a estrutura da Diretoria de Cultura visando a sua
adequação e modernização.
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INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

OBRAS

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
Reestruturar a Diretoria de Obras, reavaliando processos e procedimentos.
Investir na organização e informatização do sistema de gestão de projetos
e obras, visando a melhor utilização dos recursos públicos.
Promover a articulação e integração da Diretoria de Obras com as demais
Diretorias, no planejamento, projeto e execução de obras e reformas.
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Executar projetos e acompanhar as obras previstas no Programa de
Governo e aquelas que forem incluídas no plano de investimentos do
município.
Manter sistemática contínua para diagnóstico correto das demandas
urbanas e da zona rural, de forma a viabilizar e implantar medidas de
prevenção.
Manter atualizado o “banco de projetos” com vistas ao levantamento de
recursos para as obras e serviços necessários para o município.
Planejar a manutenção e preservação do patrimônio público, prédios e
instalações, utilizados para a prestação de serviços para a população, em
conjunto com as demais Diretorias.

INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

Atualizar o cadastro municipal de imóveis, visando a correta tributação
dos mesmos.
Revisar e atualizar o zoneamento urbano.
Revisar e atualizar a Lei de Parcelamento do Solo.
Implantar o Código de Obras Municipal.

PLANO DE AÇÃO
Executar a reestruturação da Diretoria de Obras, com a revisão dos
processos, divisão do trabalho e implantação de instrumentos de
controle.
Implantar sistema de gestão e banco de projetos.
Executar a revisão do cadastro de imóveis.
Executar a revisão e atualização do zoneamento urbano.
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Executar e atualizar a Lei de Parcelamento do Solo.
Elaborar e implantar o Código de Obras Municipal.
Elaborar estudo para priorização da aplicação de recursos no
programa de recapeamento da malha viária municipal.
Executar pavimentação viária nos locais:
o Avenida Francisco Pagliatto no Distrito Industrial I.
o Rua Lazara Petralina de Oliveira e rua Carolina Mazon no
Jardim Ouro Verde.
o Rua Professor Atílio Innocentti, ligando a Avenida Aldo
Marine ao Jardim Bom Pastor.
o Rua Maestro Pedro Catalan Bocardo, ligando a Avenida Aldo
Marine ao Distrito Industrial II.
o Estrada Municipal Vanda Barone e trecho da Avenida dos
Expedicionários, ligando o CDHU I ao CDHU II.

INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

o Rua José Lourenço Blanco, ligando a COHAB III a Avenida
Comendador Luís Fittipaldi.
o Asfaltamento e construção de ponte ligando a rua Epitácio
Pessoa a Avenida Comendador Luís Fittipaldi.
o Prolongamento da Vicinal Tharcilio Barone, da ponte José
Bergamini até o Campo de Futebol do Distrito de Aparecida.
o Avenida de ligação entre a Vila Aires e a Vila Santo Antônio.
o Rua Frei Tito de Alencar, ligando a Avenida São Paulo a rua
Francisco Mazon.
o Bairro Hélio Aguiar.
Executar recapeamento da malha viária nos locais já estudados:
o Conclusão do Jardim Alvorada.
o Rua Senador Feijó e rua Três de Maio no Bairro Caneple.
o Avenida dos Expedicionários.
o Avenida da Saudade.
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o Avenida Aldo Marini.
o Avenida São Manuel.
o Avenida São Paulo.
o Vicinal Tharcilio Barone.
o Rua Francisco Cimó.
o Rua 4 de Junho.
o Rua 7 de Setembro.
o Rua Epitácio Pessoa.
o Jardim Brasil.
o Jardim Brasília.
o Cohab I e II.
o CDHU I e Cohab III.
o São Geraldo.
o Demais vias definidas no estudo de priorização.
Execução do Projeto de Revitalização do Centro Comercial, nas ruas
XV de novembro e Moraes Gordo.
INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

Execução do Projeto de Rotatória no acesso ao Jardim Bela Vista,
Bairro da Conquista e Nova Conquista (terceira rotatória).
Elaborar projetos e dar suporte na execução das obras para
melhoramento do sistema de drenagem urbana, junto a Diretoria
de Agricultura e Meio Ambiente.
Implantar programa de recuperação e manutenção de pontes
urbanas e rurais.
Avançar com as melhorias no sistema de iluminação pública e
próprios da Prefeitura, visando a redução de gastos e a expansão da
rede.
Estudar a viabilidade da construção de passarela para pedestres
sobre a linha férrea ligando a COHAB III a Estação Ferroviária.
Construir a área de lazer no Jardim Santa Mônica.
Construir a área de lazer na região da Conquista.
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INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

ZELADORIA URBANA E RURAL

ESTRATÉGIA
Desenvolver a zeladoria municipal planejando as ações de conservação e
manutenção dos espaços públicos de forma a proporcionar a população
conforto e bem-estar, para a convivência urbana e rural.

OBJETIVOS
Planejar e executar o programa de zeladoria no âmbito do município.
Garantir a manutenção e limpeza das ruas, praças, jardins e áreas verdes
públicas municipais.
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Garantir o bom funcionamento da iluminação pública.
Garantir a manutenção das estradas rurais do munícipio.
Contribuir através dos serviços de manutenção a operacionalidade e
conservação da frota municipal.
Apoiar e contribuir na manutenção e conservação dos prédios públicos.

PLANO DE AÇÃO
Planejar e executar os serviços de Zeladoria Municipal Urbana:
o Limpeza e capinação de ruas.
o Limpeza e capinação de praças e jardins.
o Limpeza e capinação das áreas verdes municipais.
o Executar a operação de manutenção de ruas e avenidas (tapa
buracos, guias e sarjetas).

INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

o Executar a manutenção da iluminação pública.
o Inspecionar e providenciar a manutenção de pontes.
Planejar e executar os serviços de Zeladoria Municipal Rural:
o Executar a manutenção das estradas.
o Executar a zeladoria nos bairros de Igualdade, Toledo e
Catâneo Ângelo, inclusive iluminação pública.
o Inspecionar e providenciar a manutenção de pontes nos
limites do município.
Contribuir e/ou executar os projetos e obras de pequena monta,
dando celeridade ao atendimento das demandas.
Apoiar as Diretorias na manutenção e conservação dos próprios
municipais.
Disponibilizar recursos humanos, serviços de máquinas e material
para apoio à instalação e/ou expansão de indústrias e empresas no
município, conforme a lei.
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Executar as ações de zeladoria no Distrito de Aparecida em apoio a
Subprefeitura.
Executar a zeladoria nos Distritos Industriais I e II.
Dar apoio e suporte as atividades e operações da Diretoria de
Agricultura e Meio Ambiente.
Executar a manutenção da frota municipal no âmbito da Oficina
Municipal.
Executar ações de zeladoria não previstas mais necessárias no
âmbito do município.
Renovar a frota de máquinas e caminhões da Diretoria de Gestão e
Serviços.
Implantar sistema de varrição mecanizada com a aquisição de
caminhão e equipamento especializado.
Reformar as instalações da Oficina Mecânica e demais
dependências da Diretoria de Gestão e Serviços.

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
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Avançar com as melhorias no sistema de trânsito do município, com foco
no fluxo, sinalização e segurança.
Avançar com as melhorias no transporte público coletivo, com a
consolidação do sistema de integração.
Reavaliar e ampliar as concessões para exploração dos espaços comerciais
da Rodoviária Municipal e promover as mudanças necessárias.
Reavaliar a estrutura de operação e execução dos serviços de sinalização
do transito.
Implantar um sistema de gestão com ênfase no planejamento, logística e
engenharia de tráfego.

PLANO DE AÇÃO
Reavaliar a estrutura do setor responsável pelas ações de
Mobilidade no município, buscando sua modernização e
capacitação técnica.

INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

Implantar sistema de avaliação de satisfação dos serviços de
transporte público coletivo com vistas a melhoria contínua.
Avaliar a necessidade de instalação de novos abrigos de ônibus ao
longo de todas as linhas, visando dar maior conforto e segurança
aos usuários.
Substituir os semáforos por equipamentos modernos e mais
adequados.
Consolidar o novo sistema de Estacionamento Rotativo.
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Continuar com a execução do 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.
Implantar programas de educação no transito junto às escolas e
população em geral, em parceria com a Polícia Militar e com apoio
da Guarda Civil Municipal.
Incentivar a instalação de estacionamentos para veículos nos
centros comerciais de maior concentração de transito.
Estudar a criação de bolsões de Estacionamento no espaço público
existente entre a rua Batista Martins e Coronel Emiliano.
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.
Trabalhar em parceria com a “Comissão Permanente de
Acessibilidade”, com vistas a suporte e apoio na criação e melhoria
de políticas públicas para o setor.
Elaborar o “Plano Municipal de Segurança no Trânsito”,
estabelecendo medidas de prevenção e segurança no trânsito.
o Contratar consultoria especializada para elaboração do plano.

INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

Estudar a implantação de redutores de velocidade em ruas e
avenidas da área urbana.
Utilizar de forma adequada, para melhorias no sistema de transito,
os recursos oriundos de multas e infrações de transito.
Implantar, em conjunto com a Diretoria de Educação e Diretoria de
Segurança, a Cidade Mirim de Transito.
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INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

SEGURANÇA

ESTRATÉGIA
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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
Manter a integração das Forças de Segurança do Município, Polícia Civil,
Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.
Ampliar a estrutura da Guarda Civil Municipal (GCM) visando o
atingimento de um GCM para cada 1000 habitantes.
Continuar o trabalho de ampliação da Guarda Civil Municipal (GCM) com a
implantação do patrulhamento comunitário nos bairros, no Distrito de
Aparecida e na Zona Rural.
Manter as ações de capacitação da Guarda Civil Municipal (GCM) através
de cursos e treinamentos para seus agentes.
Manter os investimentos em equipamentos e recursos para a GCM, para
suporte e atendimento pleno a população e ao cumprimento de suas
tarefas.
Continuar a implantação de sistema de segurança nos prédios públicos
através de monitoramento por alarme.
Ampliar a abrangência do sistema de monitoramento por câmeras no
município.
INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

Implantar o Programa de Atendimento a Família e ao Idoso – PAFI.
Implantar o Grupo de Patrulhamento Ambiental – GPA, para atuação junto
a zona rural.
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Implantar o Grupo de Monitoramento Aéreo da GCM.

PLANO DE AÇÃO
Organizar ações integradas com as Polícias Civil e Militar, visando
um trabalho coordenado e tornar a cidade cada vez mais segura.
Realizar a Conferência Municipal de Segurança, visando o
estabelecimento de metas e ações de segurança para o município.
Implantar o Grupo de Patrulhamento Ambiental, levando a GCM
para a Zona Rural.
Intensificar o patrulhamento da GCM no Distrito de Aparecida.
Ampliar os investimentos no controle e monitoramento por alarme
e câmeras nos prédios públicos, praças, jardins, vias e acessos da
cidade, conectando-os a base da Guarda Civil Municipais (GCM).
Ampliar o quadro de GCM para adequação da métrica de 1 (um)
GCM para cada 1000 habitantes e reforçar o quadro de pessoal para
as atividades administrativas.
Manter as ações de orientação e combate as Drogas.
Manter investimentos contínuos em tecnologia e novos recursos
para garantir fardamento adequado, coletes de segurança,
armamento, viaturas, motos e demais equipamentos necessários.
Manter programa contínuo de capacitação e reciclagem dos
agentes da Guarda Civil Municipal (GCM).
Manter e ampliar convênios de cooperação técnica com outros
municípios e com o estado.
Manter a integração da Diretoria de Segurança com as Diretorias de
Saúde, Educação e Promoção Social para atuação conjunta em
programas específicos.

INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

Manter participação ativa no 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.
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Criar as Inspetorias para melhorar a gestão e atuação da Guarda
Civil Municipal em suas diversas funções.
Introduzir a utilização de cães para apoio às operações comunitárias
e de suporte a segurança.
Participar ativamente da Implantação do CEP Rural e sistema de
GPS para facilitar a chegada da GCM nas propriedades rurais.
Manter o Município integrado ao INFOCRIM, sistema que interliga
os bancos de dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública.
Manter o Município integrado ao INFOSEG.
Operacionalizar o Convênio de Atividade Delegada em parceria com
a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

HABITAÇÃO
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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.
Manter atualizado o cadastro 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
Consolidar na Diretoria de Obras o setor especializado para conduzir
os projetos de habitação para a população de baixa renda no
município.
Atualizar o cadastro habitacional, com vistas a manter conhecida a
real demanda por moradias no município.
Construir em parceria com a Secretaria de Habitação do Estado de
São Paulo 400 (quatrocentas) moradias populares.
Implantar as ações necessárias para regularização fundiária.
Demarcar Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) próximas da
malha urbana para implantação de empreendimentos.

INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

MEIO AMBIENTE
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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.
Revisar a legislação municipal sobre o meio ambiente visando a sua
modernização e adequação as melhores práticas de sustentabilidade.
Incentivar a criação de um plano regional de resíduos sólidos urbanos
através de consórcios.
Implantar ações para o atendimento dos Planos de Drenagem Urbana e
Rural.

PLANO DE AÇÃO
Reestruturar o Conselho de Meio Ambiente do Município –
CONDEMA.
Fazer gestão junto a SABESP para acompanhamento do
cumprimento das ações do contrato de fornecimentos de água,
captação e tratamento do esgoto.

INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL
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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.
Implantar projeto de revitalização das nascentes e margens dos
córregos Paraiso e Santo Antônio, e seus afluentes, 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, de acordo com o Plano Diretor.
Reavaliar o sistema de entrega, coleta e destinação dos resíduos da
construção civil.
Implantar a última célula do aterro sanitário e promover as
adequações para o seu encerramento.
Implantar a Usina de Tratamento do Lixo Urbano em modalidade de
consórcio.
Implantar o Programa de Arborização Urbana, dando suporte
técnico para sua execução.
Manter de forma contínua a zeladoria das áreas verdes do
município, como praças, bosques, APP, RL entre outras.
Manter e aprimorar 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.
INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL
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Manter campanhas para destinação correta do lixo eletrônico,
lâmpadas e demais materiais cuja destinação é regulamentada por
lei.
Manter 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).
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.
Fiscalizar a Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais
Recicláveis – ACAPEL.
Finalizar a elaboração o Plano Municipal de Saneamento.
Revisar a legislação ambiental do município.
Implantar programa de arborização em todos os bairros.
Incentivar a adoção de áreas verdes, como praças e jardins, pela
iniciativa privada.
Manter o 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.
Criar o Parque Linear interligando o Jardim Brasília ao Recinto Mário
Covas.

INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL
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Promover integração com o Turismo para fomentar o
desenvolvimento econômico com a promoção dos recursos naturais
do município.
Implantar o Programa Preventivo de Drenagem Urbana, com a
execução de projetos e obras de galerias de águas pluviais.
Reorganizar a estrutura da “Defesa Civil do Município”.
Construir área para abrigar a Equipe e Equipamentos da Defesa Civil.
Coordenar as ações do 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.
Comprar caminhão equipado para combate de incêndio.
Execução das obras para melhoramento do sistema de drenagem
urbana:
o Final da rua Hortência Dorotéia Lara Campos, no Recanto
Ouro Verde.
o Rua Francisco Cimó.
o Jardim Brasília.
o Chácara Pedreira – Genarino Di Lelo.
o Rua Maestro Pedro Catalan Bocardo, da Avenida Aldo Marine
até o Córrego Santo Antônio.
o Tharcilio Barone, trecho entre as ruas Geraldo Dotto até a
Manoel Leite de Almeida.
o Rua Ângelo Pascotto, no Recanto Ouro Verde.

GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR
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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
Fomentar a participação popular à administração pública com vistas a
captar as demandas e ajustar expectativas.
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
Fomentar a participação dos Conselhos Municipais nas ações de
descentralização e participação popular.
Criar e implantar os Conselhos de Bairros.
Priorizar a execução das demandas elencadas no processo de
participação popular, em especial aquelas relacionadas à saúde e ao
bem-estar da população.
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GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

Manter apoio constante à Subprefeitura do Distrito de Aparecida,
para atendimento das demandas do Distrito.
Alimentar o Programa de Zeladoria nos Bairros com informações e
demandas oriundas da participação popular.
Manter e melhorar o Sistema de Informação ao Cidadão – SIC, em
conformidade com a Lei da Transparência nº 12.527/2011.
Levar, de forma contínua, 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.
Colocar em uso 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.
Potencializar o uso da “Ouvidoria Municipal” pela população, como
instrumento de apresentação de demandas, transparência e
liberdade de expressão.
Aprimorar e consolidar o uso da Ouvidoria pelos Agentes Políticos e
Servidores Públicos.
Manter a integração da Ouvidoria com todas as Pastas da
Administração Pública, em especial aqueles consideradas como
Diretorias Fins.
Criar e implantar o Programa Prefeitura nos Bairros, levando de
tempos em tempos a estrutura da Prefeitura para os bairros junto à
população.
Evoluir nas ações para cumprimento da Lei de Acesso à Informação.
Elaborar o Guia de Serviços Públicos.
Implantar sistema de avaliação dos serviços públicos.
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GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

ESTRATÉGIA
Implantar no município o “planejamento estratégico” com visão de curto,
médio e longo prazos, de forma a garantir serviços públicos de qualidade,
equilibrando os aspectos econômicos, sociais e ambientais, garantindo aos
cidadãos qualidade de vida.

OBJETIVOS
Monitorar a execução das ações do Plano de Governo e do Plano Diretor
do Município.
Reforçar a cultura do “planejamento” como ferramenta administrativa
fundamental para construção do futuro e elaboração de políticas públicas.
Combater sistematicamente qualquer forma de desperdício de dinheiro
público por falta de conhecimento das reais necessidades do município.
Manter de forma contínua a qualificação do “Servidor Público” para que
cumpra a sua função de servir a população com qualidade e efetividade.
Manter atualizada a Estrutura da Administração Pública, em suas diversas
funções, para que seja eficaz no atendimento dos serviços e cumprimento
das políticas públicas.
Garantir o suprimento de insumos e serviços necessários ao atendimento
da operação da Prefeitura e Serviços Públicos à população.
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Responder pelos processos e atividades relativos ao expediente e
protocolo da Administração Pública.

GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

Garantir de forma contínua a modernização e atualização da Tecnologia
da Informação no âmbito da Administração Pública em conformidade com
o Plano Diretor de Informática.
Estudar e implantar ações que atendam os princípios e conceitos das
“cidades inteligentes”, com vistas a facilitar o acesso aos serviços pelo
cidadão através dos meios digitais.

PLANO DE AÇÃO
Aprimorar e ampliar a atuação do Setor de Convênios como fonte
de obtenção de recursos junto aos governos estadual e federal e,
por meio de emendas parlamentares.
Intensificar a informatização dos serviços públicos, no que for
possível, de forma que o cidadão possa solicitar e acompanhar suas
demandas via web, facilitando assim a relação entre a
Administração Pública e o Cidadão.
Reavaliar a estrutura do setor de Recursos Humanos da Prefeitura.
Reavaliar a estrutura do setor de Segurança e Medicina do Trabalho.
Aprimorar a competência dos Servidores Públicos na função
planejamento e competências específicas para o exercício do cargo,
através de treinamento contínuo.
Implantar sistema de avaliação de desempenho do Servidor Público.
Acompanhar o cumprimento do Plano Diretor Participativo e cobrar
a execução das ações nele previstas.
Acompanhar o cumprimento do Plano de Governo.
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
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ações do governo e sua apresentação e prestação de contas à
população.
Implantar sistema de avaliação dos serviços públicos.
Fazer a reforma administrativa visando a modernização da estrutura
da Prefeitura e valorização do Servidor Público.
GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

Reformar o prédio da Prefeitura, modernizando-o e dotando-o de
melhores condições para o trabalho e atendimento à população.
Reavaliar a estrutura e fortalecer o setor de Compras e Licitações.
Reavaliar os processos de compras e licitações.
Reavaliar a estrutura do almoxarifado e promover ações de
modernização e maior efetividade do controle.
Investir na modernização do parque de tecnologia da Administração
Municipal, visando dar suporte a implementação dos princípios e
conceitos da cidade inteligente.
Informatizar os processos administrativos, visando a economia de
papel e maior segurança e efetividade no trato dos assuntos da
administração pública.
Construir instalações para abrigo do arquivo municipal, dentro das
regras e normais de gestão de documentos.
Ampliar a capacidade do Cemitério Municipal.
Rever e regularizar todas as concessões de ocupação de espaços
públicos.
Coordenar os trabalhos de atualização e modernização da frota de
veículos municipais.
Implantar o Poupa Tempo Municipal, agregando em um único local,
todos os serviços oriundos de convênios do município com o estado
e união.
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GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

FINANÇAS

ESTRATÉGIA
Garantir o cumprimento dos compromissos assumidos nas peças
orçamentárias do município, através do acompanhamento das receitas e
monitoramento das despesas, de forma a assegurar o futuro e a saúde
financeira do município.

OBJETIVOS
Usar a boa gestão dos recursos financeiros no município para fazer mais
com menos, aumentando sua capacidade de investimento.
Prospectar fontes de recursos para potencializar a capacidade de
investimentos do município.
Atuar para reduzir os níveis de inadimplência em relação aos tributos
municipais.
Manter informações atualizadas sobre o cenário macroeconômico para
auxiliar no processo de decisão sobre as finanças municipais.
Aperfeiçoar as práticas contábeis para eliminação de não conformidades e
rigoroso cumprimento da legislação.
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Garantir o atendimento dos compromissos da contabilidade e tesouraria
junto aos órgãos de controle.
Atualizar a legislação tributária municipal.
Promover a informatização contínua dos serviços e controles financeiros e
tributários.

GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

PLANO DE AÇÃO

Aprimorar as ações de controle orçamentário junto as Diretorias
com vistas à manutenção do equilíbrio financeiro e fiscal.
Desenvolver meios de recursos para aumentar a capacidade de
investimentos do município.
Atuar no processo de recebimento da dividas ativa junto a
Procuradoria Geral do Município.
Implantar programa de conscientização para redução da
inadimplência relativa ao pagamento dos tributos municipais.
Rever os controles de acompanhamento orçamentário e financeiro
com vistas a melhorar o fluxo de informações para o processo de
tomada de decisões, junto a Tesouraria.
Implantar o fluxo de caixa para aprimoramento dos controles da
Tesouraria.
Implantar painel de indicadores econômicos em conjunto com a
Divisão de Controle, Planejamento e Orçamento.
Reavaliar a estrutura do setor de contabilidade.
Reavaliar a estrutura do setor de tributação.
Revisar os processos de trabalho de todos os setores da Diretoria
Financeira, com vistas a aumentar o nível de informatização.
Executar a revisão e atualização do Código Tributário Municipal.
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Disponibilizar as certidões municipais via web.

GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

PROCURADORIA JURÍDICA

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

OBJETIVOS
Assessorar a Administração Municipal na compreensão e cumprimento da
legislação para o pleno atendimento da população através dos serviços
públicos.
Dar suporte as Diretorias que compõem a estrutura pública municipal em
todas as questões jurídicas e legais.
Contribuir para a atualização e modernização da 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.
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Combater a inadimplência dos tributos municipais e atuar de forma
efetiva no processo de redução da dívida ativa.
Contribuir e participar das ações do controle interno e tratativas junto ao
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Assessorar a Administração Municipal na relação e tratamento de
assuntos, demandas e processos junto aos órgãos que compõem o Poder
Judiciário e Legislativo, em todas as suas esferas.
Exercer a sua função de representação do município.

GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

PLANO DE AÇÃO
Aprimorar o sistema de controle e acompanhamento de processos
via web, de forma que os processos possam ser acompanhados pelo
cidadão interessado.
Aprimorar os processos internos da Procuradoria, visando maior
agilidade no atendimento das demandas e prazos.
Adequar e melhorar a distribuição do trabalho dos procuradores
considerando áreas especificas de atuação, em especial:
o Licitação.
o Terceiro Setor.
o Tribunal de Contas.
o Saúde, Educação e Obras.
o Recursos Humanos.
Implantar lei para regularização fundiária do município.
Contribuir com as ações de combate à inadimplência dos tributos
municipais.
Cobrar de forma efetiva a dívida ativa do município, visando o seu
recebimento para ampliar os recursos para investimentos.
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Contribuir para à modernização da legislação municipal, através de
estudos e propostas de adequação a realidade.
Manter processo contínuo de capacitação e atualização dos
procuradores da Prefeitura.
Dar suporte e participar da elaboração das leis orçamentárias, PPA,
LDO e LOA.
Elaborar as leis demandadas pela administração municipal.
Acompanhar e tomar providências necessárias no controle e
pagamento dos precatórios.
Auxiliar e orientar os Diretores para a correta aplicação da lei em
suas áreas de atuação.
Representar o município quando necessário junto a órgãos externos.

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.
Combater toda forma de intolerância, preconceito e descriminação,
respeitando a diversidade.
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PLANO DE AÇÃO
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Aprimorar as políticas municipais voltadas para a pessoa com
deficiência.
Manter ações de parceira com o Conselho Municipal da Pessoa com
Deficiência, visando o recebimento de demandas.
Fortalecer a relação do poder público com as instituições de
atendimento às pessoas com deficiência e demais instituições
privadas com a mesma finalidade.
Manter e ampliar a realização de convênios com a Secretaria dos
Diretos das Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo.

AÇÕES AFIRMATIVAS E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

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.
Manter a integrar e a promoção ações conjuntas entre as Diretorias
de Saúde, Educação, Esportes e Lazer, Cultura e Assistência Social,
com o objetivo de viabilizar e incrementar programas e projetos
voltados para a pessoa com deficiência.
Realizar cursos de qualificação para as pessoas com deficiência
promovendo condições para sua inserção no mercado de trabalho.
Incentivar e apoiar a ação terapêutica de Equoterapia no município,
em parceria com a Diretoria de Saúde.

60

Plano de Governo para o mandato 2021 a 2024
Prefeito Ricardo Salaro e Vice-Prefeita Márcia Oliveira

Manter e ampliar o acesso ao tratamento de reabilitação na rede
pública em parceria com a Diretoria de Saúde.
Atualizar o censo para identificar a população com deficiência do
município de forma a potencializar as políticas públicas e ampliar a
prestação de serviços.
Fortalecer a atuação da Comissão Municipal de Acessibilidade,
visando o trato adequado das necessidades do município através da
participação popular, além do atendimento dos quesitos legais.
Estudar a implantação de parceria com o Terceiro Setor para o
atendimento de demandas relacionadas a órteses, próteses e
aparelhos diversos necessários a pessoa com deficiência.
Rever a legislação municipal sobre acessibilidade.

AÇÕES AFIRMATIVAS E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

NEGROS
Manter as ações de parceria com o Conselho Municipal de
Participação e Desenvolvimento da População Negra, visando o
recebimento de demandas.
Implantar programas de conscientização e promoção da igualdade,
visando ações de combate a descriminação racial no município, em
transversalidade com todas as Diretorias.
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.
IDOSOS
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Manter ações de parceria com Conselho Municipal Do Idoso,
visando o recebimento de demandas.
Executar a construção do novo Centro de Convivência do Idoso.
Desenvolver ações contínuas em parceria com as Diretorias de
Esportes, Cultura e Promoção Social, para a práticas esportivas,
culturais, socioeducativas e de lazer.
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 à sua participação.
Manter a realização de concursos de beleza para a terceira idade
para escolha da Miss e Mister.
Manter os programas de prevenção e conservação da saúde para a
terceira idade sob a tutela da Diretoria de Saúde.

AÇÕES AFIRMATIVAS E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

LGBTI
Manter ações de parceria com Conselho Municipal LGBT, visando o
recebimento de demandas.
Apoio à realização de ações que contribuam no combate à
discriminação quanto a orientação sexual.
Manter os programas de prevenção e conservação da saúde para a
população LGBTI.
JUVENTUDE
Manter ações de parceria com o Conselho Municipal da Juventude,
visando o recebimento de demandas.

62

Plano de Governo para o mandato 2021 a 2024
Prefeito Ricardo Salaro e Vice-Prefeita Márcia Oliveira

Criar o “programa 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.
Manter a realizar de 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.
Manter o programa de concessão de ajuda para o transporte para
jovens que estudam fora do município.
Manter o programa de educação empreendedora em parceria com
o SEBRAE.

AÇÕES AFIRMATIVAS E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Manter o incentivo à 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 Regionais, Abertos e em
competições estaduais e nacionais.
Desenvolver ações de inclusão de Jovens, em conflito com a lei,
para reinserção à sociedade e ressignificação de valores.
Manter ações de informação, orientação e combate ao uso de
drogas.
MULHERES
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Manter ações de parceria com o Conselho Municipal das Mulheres,
visando o recebimento de demandas.
Manter a realização de cursos de capacitação profissional voltados
para a inserção no mercado de trabalho e a promoção da cultura
empreendedora.
Manter e ampliar os serviços de saúde voltados para a prevenção
de doenças da mulher nas Unidades Básicas de Saúde.
Manter e aperfeiçoar a rede de prevenção e atendimento às
mulheres em situação de violência doméstica e sexual.
Implantar o serviço de acolhimento temporário para a mulheres
vítimas 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.
CRIANÇA E ADOLECENTE
Manter ações de parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, visando o recebimento de demandas.
Reavaliar a subordinação do Conselho Tutelar na Estrutura da
Administração Pública.
Manter e aprimorar os serviços de acolhimento da criança e do
adolescente em funcionamento no município.
AÇÕES AFIRMATIVAS E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Manter e ampliar os programas sociais, culturais e esportivos
existentes no município voltados para a criança e ao adolescente.
Destinar de forma adequada os recursos do Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente, cumprindo as normas e legislação vigente.
Fortalecer as ações através da transversalidade entre as Diretorias
da Promoção Social, Saúde, Educação, Cultura e Esporte.
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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 sociais.
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OBJETIVOS
Reestruturar o Fundo Social de Solidariedade, revisando a lei que o
constitui.
Integras as ações do Fundo com os programas e ações da Diretoria de
Promoção Social e Diretoria de Indústria e Comércio.
Executar ações e campanhas para atendimento das necessidades das
pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.
Manter a parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo.
Captar recursos para intensificação das ações de solidariedade.

PLANO DE AÇÃO
Apoiar, em consonância com a Diretoria de Promoção Social,
pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social com o
fornecimento de alimentos, roupas, materiais de construção,
mobiliários e outros produtos oriundos das campanhas promovidas
pelo Fundo.
Apoiar as ações de geração de emprego e renda promovidas pelas
Diretorias Municipais.

AÇÕES AFIRMATIVAS E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Apoiar as entidades sociais do município através de doações dos
resultados de suas ações e campanhas.
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