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INTRODUÇÃO  

 O que queremos para Palhoça!  

 

Nós, Jailson e Ana Maria, com o Partido dos Trabalhadores e setores da 

sociedade, pensamos no momento presente da cidade, mas projetando ações 

para o seu futuro. Em uma época de desconfiança para com os representantes 

políticos, torna-se ainda mais desafiador defender publicamente uma forma 

diferente de gerir uma cidade, de se relacionar com a sociedade, de administrar 

o patrimônio e os serviços públicos. Mas, é por acreditar no poder 

transformador da política democrática, que faremos frente a este desafio. 

Tomaremos, portanto, as ruas, redes e telas para debater com o eleitorado 

palhocense as propostas para uma gestão mais aberta ao diálogo e à 

participação, mais inovadora e atenta aos problemas urbanísticos, mais 

sensível às desigualdades sociais.  

 

Apresentamos portanto, nossa visão! E, devido à falta de visão das 

últimas gestões municipais, muito do que formulamos e defendemos em pleitos 

eleitorais recentes ainda se mantém atuais. A partir da atualização dessas 

propostas e do desenvolvimento de novos projetos, apresentamos as diretrizes 

e compromissos que assumimos com a cidade. Por entender a campanha 

política como um momento de escuta dos anseios, demandas e sonhos da 

população, apresentamos esse documento.  

 

 Após os avanços nas políticas sociais durante os governos federais de 

Lula e Dilma, formaram-se, em nosso país, alianças políticas e sociais, 

principalmente alojadas na atual base de sustentação do atual governo local e 

nacional, que empunham as bandeiras do desmonte do Estado e dos 

programas de diminuição da desigualdade social. Para se contrapor a este 

retrocesso, acreditamos que mesmo o menor ente federado, o Município, pode 

se constituir em um local de resistência dos direitos de cidadania.  

 

Assim sendo, reafirmamos, em âmbito municipal, princípios em xeque na 

esfera nacional: o caráter público do SUS; a educação pública, gratuita, de 



qualidade, laica e livre de censuras; as políticas sociais como instrumentos de 

combate à miséria, à pobreza e à desigualdade; o Estado como promotor das 

igualdades de gênero, etnia, geração e orientação sexual; a transparência na 

gestão pública; a participação política como elemento de decisão pública, 

dentre outros.  

 

Palhoça: para além da mesmice administrativa. Além dos novos 

elementos trazidos pela conjuntura, constatamos a reprodução, em Palhoça, de 

uma forma de gestão voltada para o passado, caracterizada pela mesmice 

administrativa, incapaz de responder a problemas que há muito tempo são 

sentidos por seus moradores.  

 

Esta continuidade administrativa ocorreu em par com a manutenção de 

problemas que esse grupo gestor do município se mostrou insensível. Dessa 

forma, na gestão municipal, tornam-se marcantes os descuidos com a saúde, 

especialmente a atenção básica; a piora nos indicadores educacionais; o 

sucateamento do transporte público e aprofundamento dos gargalos na 

mobilidade urbana; a deterioração de espaços públicos, a falta de 

transparência e participação popular nas decisões de governo. Trata-se, 

ademais, de um modelo administrativo no qual a indiferença em relação à 

segurança pública se constitui num dos mais claros exemplos de descaso com 

a cidade. Não por acaso, o atual prefeito e seus auxiliares elaboram um 

discurso no qual as responsabilidades da gestão municipal para com os 

problemas de Palhoça são esquecidas e transferidas, artificialmente, para 

outras esferas de governo. Por outro lado, as obras de programas federais, 

implementados pelos governos Lula e Dilma, como o Minha Casa Minha Vida, 

por exemplo, são apresentados como feitos unilaterais da prefeitura. Palhoça 

precisa ir além, por isso defendemos alguns eixos para nossa cidade!  

 

É preciso mudar o atual cenário de abandono do planejamento público 

em Palhoça. Primeiro, trata-se de garantir a aplicação efetiva do Plano Diretor 

e dos instrumentos nele previstos para o uso ordenado do solo urbano. Na 

Mobilidade Urbana queremos projetos de longo prazo para a reestruturação do 

Sistema Viário e do Sistema de Transportes, priorizando o transporte público 



sobre o privado no planejamento de ações. Por fim, uma política de gestão 

ambiental se faz necessária com base na adoção de projetos como o Plano 

Municipal de Drenagem, a universalização da coleta seletiva, a implementação 

de um amplo programa de reciclagem e compostagem e arborização de vias e 

espaços públicos.  

 

É preciso apoiar e fomentar o empreendedorismo e a economia solidária 

para gerar oportunidades que dinamizem a economia municipal e gerem 

desenvolvimento com inclusão social, qualidade de vida e sustentabilidade. As 

ações de desenvolvimento econômico nesta perspectiva estão organizadas nos 

tópicos de Turismo, Ciência e Tecnologia, MEI e Micro e Pequenas Empresas 

e Economia Solidária. É urgente apoiar a legalização dos empreendimentos, 

fomentar a formação, disponibilizar microcrédito orientado e ampliar a 

participação dos microempreendedores (as), micro e pequenas empresas nas 

compras de serviços e produtos realizadas pela prefeitura, bem como pelos 

consumidores em geral. Na área de Economia Solidária, destacamos que é 

necessário fomentar um novo modo de organizar a produção, a 

comercialização, as finanças e o consumo.  

 

Uma agenda focada na modernização da gestão é crucial para uma 

melhor oferta de serviços públicos. Infelizmente, Palhoça apresenta como 

característica um processo de terceirização do seu planejamento, ausência de 

diálogo sistemático com a sociedade e baixa transparência. Além disso, o 

município não foi capaz de incentivar a formação de quadros especializados, 

capazes de elaborar, monitorar e avaliar proposta para a gestão governamental 

e das políticas públicas. Defendemos que haja Orçamento Participativo (OP) de 

fato, para dialogar com a popular os recursos da cidade. Em relação à 

modernização administrativa, é preciso ultrapassar a concepção vigente, 

restrita somente à reformulação do organograma e dos cargos comissionados 

da prefeitura, para uma efetiva proposta de gestão que igualmente englobe a 

desconcentração e descentralização de serviços. É preciso, ademais, 

aprofundar a transparência pública, reformulando o Portal da Transparência e 

investindo em um sistema de Dados Abertos.  

 



PRINCÍPIOS  

Democracia participativa como forma de gestão;  

Transparência como instrumentos de garantia do patrimônio público; 

Investimentos públicos para ampliação da inclusão social;  

Garantia de direitos e participação;  

A cidade necessita se desenvolver com sustentabilidade econômica e 

responsabilidade socioambiental; 

 Diretrizes: 

1) Democracia Cidadã:  

 

Com a prática da Democracia Participativa no planejamento, através do 

Orçamento Participativo queremos aplicação dos recursos do Orçamento 

Municipal para inaugurar uma nova cultura de gestão pública na cidade: 

democrática e transparente. Essa aposta na democracia exige cuidados 

para crescer e apresentar os resultados esperados. Por isso, temos que 

avançar mais na formação e educação cidadã para o exercício das 

melhores práticas de democracia participativa, aprimorando, assim, seus 

resultados. A democracia participativa é como um caudaloso rio que 

cumprirá o seu destino com a contribuição de milhões de afluentes, 

tornando-se, assim, mais e mais forte. Nos mecanismos da iniciativa 

popular de projetos de Lei e na participação direta da população nos 

conselhos da administração municipal e nas novas formas de participação 

coletiva a serem criadas pela nova gestão democrática e popular. 

 

2) Direitos Sociais e equidade:  

 

Nossa defesa intransigente dos Direitos Sociais está materializada nas 

políticas públicas municipais, que estabeleceram a plataforma fundamental 

para assegurar condições de equidade social e desenvolvimento humano 

na cidade. Assim, a importância do Programa Bolsa Família, que teve 

enorme ampliação em Palhoça, mostra a correção dos programas dos 



governos de Lula e Dilma no atendimento das necessidades urgentes da 

população mais sofrida. Contudo, não podemos parar por aí. Nossa aposta 

na emancipação humana coloca o desafio de despertar e apoiar o potencial 

de nosso povo na construção de um desenvolvimento humano sustentável 

e em base local. Portanto, trata-se de reforçar a capacidade da cidadania 

ativa em liberar novas energias na construção do futuro comum. 

 

3) Transparência e Democracia:  

 

O nosso desafio para ampliar a transparência é o de levar mais e melhor 

informação para mais pessoas. Criar amplos canais de acesso público 

significa reforçar o controle e fiscalização da sociedade, desde o nível 

estratégico ao do cotidiano da urbanidade. Levar a informação mais 

detalhada para o cidadão significa assegurar direitos e reforçar a 

democracia participativa através da transparência como “consciência da 

necessidade”. Deste modo, elevar o nível de consciência cidadã através da 

transparência representa vencer o desafio coletivo de avaliação constante 

da gestão em busca de melhores resultados. Instrumento fundamental e de 

eficácia concreta será a criação, na próxima gestão municipal, de 

Conselhos de Usuários dos Serviços Públicos voltados à prestação de 

serviços à população. 

 

4) Planejamento Participativo e Desenvolvimento local:  

 

É necessário ampliar e aperfeiçoar o planejamento participativo na 

perspectiva de assegurar a construção coletiva do futuro da cidade. 

Priorizar a perspectiva de longo prazo é assumir uma perspectiva sólida 

sobre os resultados a alcançar. O desenvolvimento de nossas vocações 

vinculadas a setores da economia criativa, conectando cultura local e 

acesso democrático à informação, criou espaços sociais de interação 

econômica e social. O futuro de Palhoça está ligado aos seus processos 

baseados no planejamento participativo de base local, numa perspectiva 

sustentável e de longo prazo.  

 

 



ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

 

1. EDUCAÇÃO 

 

Construção da cidade educadora. A opção que estamos fazendo por 

integrar e fazer Palhoça como cidade boa para se viver por meio do 

planejamento participativo e da boa aplicação do orçamento municipal assume 

a educação e a saúde como áreas centrais de seu investimento público. É 

preciso construir novas salas de aula, reformou e ampliar os prédios escolares, 

criar bibliotecas escolares e nelas dispor de um bom acervo de livros. Por isso 

temos como ações: 

- Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem numa 

perspectiva libertária, formando a cidadania ativa do futuro 

- Ampliar a aplicação de novas tecnologias e recursos de ensino nas 

escolas para reduzir da exclusão digital através de amplo acesso à sociedade 

da informação.  

- Desenvolver o currículo escolar para o século XXI com inclusão de temas 

como sustentabilidade socioambiental, finanças públicas (Orçamento 

Participativo Criança), economia solidária, direitos humanos, cidadania e 

participação popular;  

- Ampliar as estruturas da pré-escola, elevando-a ao nível alcançado pelo 

ensino fundamental.  

- Melhorar o plano de cargos e salários dos professores e profissionais da 

educação; 

- Ampliar a vaga de creches em todos os bairros, ampliando também os 

horários de atendimento as crianças da educação infantil; 

- Fortalecer o ensino fundamental com a prática integrativa dos educandos 

com as realidades socioeconômicas onde estar inseridas, seja nas praias, na 

área rural, na área urbana; 



- Efetivação do passe livre para estudantes e professores da rede 

municipal; 

- Implantar o Programa de Desenvolvimento Educacional Extensivo, 

articulando universidades e centros universitários, sobretudo a Faculdade 

Municipal de Palhoça para que criem projetos de pesquisa e extensão em nível 

de graduação e pós-graduação, com apoio de empresas, a serem 

desenvolvidos em parceria com professores da rede municipal de ensino junto 

às comunidades atendendo as demandas e potencialidades locais;  

- Implantar Centros Integrados de Educação, Cultura e Lazer, enquanto 

espaços de convivência e desenvolvimento de programas educativos, 

socioculturais e de lazer, promovendo o conhecimento científico, humanístico, 

artístico, tecnológico e o desenvolvimento de valores éticos; 

 - Consolidar o processo de democratização da gestão da educação 

municipal fortalecendo o projeto pedagógico das escolas, realizando eleições 

diretas gestor das unidades escolares e contribuindo, efetivamente, com o 

fortalecimento dos Conselhos Municipais (Educação, FUNDEB, Alimentação);  

-Reordenar o processo de nucleação administrativa e pedagógica das 

escolas, com a participação da comunidade;  

- Entregar uniformes e materiais escolares, assegurando sua qualidade 

e entrega em tempo hábil;  

- Criar um fundo municipal de autonomia financeira para as escolas; 

 - Assegurar, nos processos formativos dos profissionais, a centralidade 

na reorientação curricular e nos métodos de avaliação institucional e da 

aprendizagem, ambos indissociáveis do processo educacional;  

- Potencializar o Projeto Pedagógico, de modo que ele traduza os 

anseios da comunidade escolar, seus objetivos e metas, assim como, suas 

potencialidades, na perspectiva de uma educação com foco na aprendizagem 

do aluno;  



 - Estabelecer parcerias com as Universidades na perspectiva da 

ampliação da qualificação acadêmica dos professores através de cursos de 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu;  

- Promover a formação dos educadores na área da informática e das 

tecnologias da informação e da comunicação; 

- Criar no município o Projeto de Reforço Escolar Aprender Mais, com 

atividades no contra-turno;  

- Criar programas de correção de fluxo no município e/ou estabelecer 

parcerias com instituições para atender as crianças com distorção idade/série;  

- Criar política de alfabetização para garantir a eficiência do processo 

educativo; 

- Informatizar todas as escolas, criando na rede municipal uma equipe 

de suporte e assistência técnica;  

- Instituir o Padrão de Qualidade da Rede Municipal de Palhoça, de 

forma a garantir a aprendizagem a todos os alunos;  

- Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre 

temáticas de segurança, do meio ambiente, de saúde, de trânsito e outras 

emergentes;  

- Garantir a inclusão das crianças com deficiência, assegurando 

acessibilidade, materiais pedagógicos específicos e formação para os 

profissionais de Atendimento Educacional Especializado;  

- Implementar políticas voltadas para o fortalecimento das culturas 

afrodescendentes e indígenas;  

- Distribuir para as escolas da rede municipal materiais didáticos 

específicos por modalidades;  

- Reorganizar as unidades de educação infantil dotando-as de 

infraestrutura adequada, com equipe multidisciplinar, segurança e qualificação 

do profissional;  



- Criar no município escolas de músicas e/ou estabelecer parcerias com 

instituições voltadas para área; 

- Implementar plano de manutenção para os equipamentos da rede 

municipal de ensino, pensando em espaços que respeitem as necessidades do 

brincar, de fantasiar e produzir conhecimento;  

- Construção e reformas de quadras poliesportivas com cobertura nas 

escolas da rede municipal;  

- Construção nas escolas municipais espaços de lazer composto por 

parque infantil, brinquedoteca, área de lazer e outros;  

- Ampliar salas de recursos dotadas de equipamentos adequados a 

alunos portadores de necessidades especiais; 

 

2. SAÚDE 

 

Mais atenção e humanização do atendimento. A área da saúde em nosso 

governo imediatamente aceita o desafio de oferecer um serviço público 

humanizado, capaz de atender à ampla maioria da população de Palhoça. O 

primeiro passo será aumentar os investimentos na saúde municipal e construir 

o Hospital Municipal de Palhoça, além de outras ações: 

- Convergência de investimentos em áreas correlacionadas à saúde 

pública, saneamento, assistência social, meio ambiente;  

- Priorizar ações preventivas sustentáveis no longo prazo;  

- Ampliar a cobertura de Saúde da Família par população com a 

implantação;  

- Criar suporte de atendimento às urgências nas principais saídas da 

cidade;  

- Ampliar e reestruturar o SAMU;  



- Ampliar e descentralizar a oferta de assistência especializada, 

incrementando a gama de tratamentos com criação de centro de práticas 

integrativas em saúde como acupuntura, massagens terapêuticas, heiki e 

homeopatia;  

- Ampliar a oferta de exames e procedimentos diagnósticos especialmente 

exame ultrassonográfico de mamas, útero, próstata, abdome e articulações 

através de credenciamento/contratação de clínicas e laboratórios e implantação 

de clínica de imagens;  

- Criar sistema de referência e contrarreferência em saúde da mulher em 

pré-natal, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de colo uterino e mama, 

climatério e planejamento familiar com intercâmbio de informações detalhadas 

e precisas entre os níveis de assistência à saúde. Implantar consultórios 

ginecológicos em todas as UBS;  

- Criar clínica da criança, com pediatras generalistas e especialistas com 

sistema de referência e contra referência.;  

- Ofertar programa de atividade física para população, com vistas à 

prevenção de agravos provenientes da hipertensão arterial e Diabetes mellitus;  

- Criar o programa de atenção à saúde dos trabalhadores expostos a 

agrotóxico e referentes a acidentes de trabalho;  

- Criação de programa de saúde mental do trabalhador com foco na oferta 

de atendimento de psiquiatria e psicologia ambulatorial com prioridade na 

atuação de tratamento de distúrbios mentais como depressão, transtorno 

bipolar e síndrome de Burnot;  

- Criar no município, grupos de terapia comunitária, apoiado pelos 

profissionais de saúde da família e NASF, visando reduzir casos de violência 

doméstica, desnutrição, depressão, desemprego e abuso de drogas;  

- Implantar programa de entrega em domicílio da medicação de uso 

contínuo para população idosa e portadores de deficiência física;  



- Criar programa de humanização do atendimento nas instituições de 

saúde, usando ferramentas de educação continuada e de psicologia 

institucional, atrelado às reivindicações dos sindicatos e associações;  

- Vincular as atividades de combate às endemias às equipes de saúde da 

família, ampliando a capacidade de resolução das ações de vigilância à saúde 

no combate à dengue, leishmaniose, raiva e outras doenças negligenciadas;  

 - Implementar política de envelhecimento saudável, com a implantação de 

serviços voltados à população de mais de 60 anos como: educação em saúde, 

voltadas ao autocuidado; ações de educação a familiares de idosos;  

- Capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde em curso de cuidador 

de idosos; capacitar as equipes de saúde sobre o atendimento humanizado ao 

idoso; serviços de atenção à saúde nutricional e bucal do idoso; implantar 

articulação da rede de atenção ao idoso, através de prontuário próprio para 

este segmento e elaboração de fluxos de referência e contra referência; 

- Ampliação da assistência de saúde bucal para cobertura maior da 

população, com implantação de duas unidades móveis de atendimento 

odontológico;  

- Otimizar a regulação e o sistema de marcação de consultas, promovendo 

a equidade e evitando longas filas de espera;  

- Implantar ferramentas de gestão que otimizem a distribuição racional de 

medicamentos;  

- Reforma e construção de UBS nos bairros onde ainda não possui; 

-Contratação de novos profissionais para atender melhor a população em 

diversas especialidades; 

 

Unidade avançada de saúde 

 As UAS serão unidades de saúde que se diferenciarão das UBS por 

possuírem um pequeno centro cirúrgico a onde será possível realizar pequenos 

procedimentos como pontos e outros procedimentos de menor complexidade 



(que não exijam exames mais apurados e complexos) funcionarão em horário 

estendido para evitar deslocamentos desnecessários para as UPAS e assim 

possibilitando um atendimento de mais qualidade nas mesmas.  

 

SEGURANÇA 

 

Respeito aos direitos do ser humano e direito à vida, de modo a promover 

uma segurança cidadã e a cultura da paz. Defendemos a promoção de valores 

éticos, culturais e de cidadania da população como fatores de proteção da 

sociedade, além do envolvimento compartilhado do Poder Público, das polícias 

e da sociedade civil organizada no estabelecimento de políticas públicas 

voltadas à prevenção, controle e contenção da violência. As políticas de 

prevenção e contenção da violência, em todos os níveis, exigem investimentos 

em equipamentos, inteligência e infraestrutura, na capacitação dos agentes 

responsáveis pela segurança e implantação de políticas sociais voltadas aos 

adolescentes e jovens e na geração de emprego e renda. 

- A Prefeitura promoverá ações visando implementar Núcleos de Paz, com 

o intuito de incentivar a participação da sociedade civil na discussão e 

resolução dos problemas de segurança pública e na idealização e elaboração 

de programas, projetos e ações que visem o desenvolvimento e a inclusão 

social, respeitando as características regionais. Outro objetivo dos núcleos será 

promover uma cultura de paz que garanta, a partir da formação de facilitadores, 

a resolução dos conflitos identificando-os e compartilhando soluções entre os 

atores envolvidos. 

 

- Fortalecer e intensificar o órgão de Articulação de Políticas de Prevenção 

de Violência Urbana; 

 

- Criar o Sistema Integrado de monitoramento visando a contenção e a 

prevenção da violência através da Guarda Municipal; 

 

- Criar o Plano Municipal de Segurança com o objetivo de ampliar as 

políticas de segurança municipal que deverão ter a Guarda Civil Municipal 



atuando sempre com uma proposta preventiva e comunitária, promovendo 

assim a cultura da paz em toda a cidade; 

 

- Estabelecer gestões junto ao governo estadual com o objetivo de fazer 

com que os órgãos da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Científica e o 

Corpo de Bombeiros de nossa cidade sejam fortalecidos, de modo a suprir as 

deficiências atualmente verificadas, bem como consolidar políticas públicas 

para articulação de reciprocidade entre Município e Estado; 

 

- Valorizar e capacitar a Guarda Municipal para atendimentos em casos de 

violência doméstica, de gênero, geração, crimes sociais e atuação na 

mediação de conflitos e gerenciamento de crises, a fim de torná-la um agente 

social essencial à prevenção da violência (Guarda Comunitária). 

 

 

4. CULTURA 

 

- Criar o Museu da Memória Palhocense, mantendo programação cultural 

permanente e aproveitando sua área externa para encontros de grupos 

folclóricos e festivais de cultura popular que possa manter vivo os aspectos 

históricos e culturais de nosso povo; 

- Investir na formação cultural, abrangendo as diversas linguagens 

artísticas, com atividades voltadas para diferentes grupos (adeptos do rock, do 

hip-hop, entre outros), alcançando as comunidades das regiões periféricas da 

cidade;  

- Criar o Programa Teia Teatral, destinado a incentivar e subsidiar a 

permanência de grupos teatrais para desenvolvimento de atividades de 

formação em teatros da cidade;  

- Construir o Teatro Municipal de Palhoça; 

- Realizar censo cultural na cidade para identificar o que seus diversos 

atores culturais criam e produzem;  



- Promover exposição itinerante nas escolas de obras dos diversos artistas 

da cidade, com palestras e atividades desses artistas com os alunos;  

- Promover visitas dos alunos da rede municipal aos ateliês dos artistas da 

cidade e realizar oficinas no formato “ateliê aberto”;  

- Implantar o Programa “Lixo que vira arte”, com o intuito de promover a 

reciclagem e a economia solidária na cidade; 

 

5. ESPORTE E LAZER 

 

- Trabalho contínuo de reestruturação do Ginásio Caranguejão;  

-  Implantar o Projeto Cidade Feliz, em parques e praças, promovendo 

oficinas e aulas das diferentes manifestações culturais e esportivas e 

construindo pistas para caminhada, playground, áreas para atividades 

corporais ao ar livre e formação da comunidade, além de quadras e campos 

esportivos;  

- Cobertura de quadras poliesportivas da cidade (com vestiários e 

arquibancadas);  

-  Criar o projeto de lazer nos bairros, por meio de estrutura móvel (ônibus 

ou caminhão-baú), levando divertimento a todas as regiões da cidade, em 

especial as mais carentes e distantes;  

- Fortalecer as práticas esportivas na rede de escolas municipais, 

começando pela iniciação esportiva, passando pela disseminação do esporte 

em larga escala e em diferentes modalidades, até a descoberta de talentos 

para o esporte competitivo;  

- Assegurar o investimento no esporte competitivo e de alto rendimento e 

facilitar parcerias com a iniciativa privada;  

- Valorizar as demais dimensões do esporte: recreativo, paraolímpico, não-

olímpico e amador (por meio das respectivas ligas, clubes e demais 

organizações);  



- Reativar edições dos Jogos Escolares de Palhoça (JEP); 

- Implantar um fórum permanente entre a administração municipal, os 

clubes e a Liga de Futebol, com o objetivo de fortalecer o futebol amador;  

- Promover o Programa Escola Aberta para promover a abertura das 

escolas públicas nos fins de semana, realizando atividades como amistosos, 

campeonatos e torneios esportivos, assim como festivais e oficinas de 

capoeira, dança de salão, videoteca, entre outro, bem como palestras de 

interesse da comunidade;  

- Assegurar a formação dos agentes sociais e dos servidores do Esporte e 

do Lazer, em parceria com os projetos sociais e universidades.  

- Criar o Projeto de Bem com a Vida para promover orientação e prática de 

atividades físicas no âmbito das UBS’s (Unidades Básicas de Saúde), como 

caminhadas, recuperação de cardíacos, acompanhamento de hipertensos, 

entre outros; 

 

6. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

- Garantir atendimento prioritário das ações da Assistência Social aos 

beneficiários dos programas de transferência de renda, visando à emancipação 

das famílias.; 

- Adequar a rede de Centros de Referência da Assistência Social (Cras) 

para atender a demanda do município nas regiões de maior vulnerabilidade; 

- Fortalecer os Centros de Referência Especializado da Assistência Social 

(Creas); 

- Estabelecer diretrizes para prestação de serviços socioassistenciais, e 

implementar mecanismos de controle e avaliação dos serviços das entidades 

parceiras da Prefeitura;  

- Aumentar a oferta de programas complementares, como microcrédito, 

capacitação profissional, alfabetização de adultos, cooperativismo e ações de 



educação, cultura, esporte e lazer para famílias em situação de vulnerabilidade 

social; 

- Estruturação das Casas Lar no município para melhor atender as crianças 

em vulnerabilidade; 

 

Abordagem social  

 Tem como objetivo Identificar cadastrar e fazer o acompanhamento das 

pessoas em situação de rua do município. 

Através dessa abordagem, tentar fazer o encaminhamento do mesmo para 

a casa de apoio para que lá ele seja convencido a buscar tratamento se for 

dependente de alguma substância químic ou álcool e encaminhado para uma 

comunidade terapêutica e se não necessitar dessa intervenção encaminhá-lo  

para sua cidade de origem para o convívio com a família. 

 

7. INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE 

 

-- Promover ações integradas, nas áreas da Assistência Social, Cultura, 

Educação, Esportes, Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a atenção à 

família;  

-  Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra 

todas as formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus-tratos, 

exploração sexual e crueldade em relação à criança e ao adolescente;  

- Privilegiar atividades socioeducativas em meio aberto para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, com destaque para as ações 

voltadas à permanência e ao sucesso na escola;  

- Implementar no município o Plano de Convivência Familiar e Comunitária, 

com a participação de entidades que realizam o atendimento às crianças e aos 

adolescentes em situação de risco ou outras vulnerabilidades, Conselhos 

Tutelares e Assistência Social. 



- Promover campanhas informativas sobre consequências maléficas 

relacionadas ao uso de algumas drogas lícitas e ilícitas;  

- Garantir atendimento adequado e diferenciado aos jovens em situação de 

vulnerabilidade por uso de drogas e suas famílias, para que sejam tratados 

como dependentes químicos portadores de direitos;  

- Fortalecer parcerias com a Vara da Infância e Juventude e MP, primando 

pela garantia dos direitos da criança e do jovem;  

- Fortalecer o trabalho do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA) e dos Conselhos Tutelares; 

- Implantar no município o programa Primeiro Emprego, em parceria com o 

Governo Federal, para oferecer qualificação socioprofissional a jovens de 16 a 

24 anos, desempregados, com renda mensal per capita de até meio salário-

mínimo; 

 

8. MULHERES E POLÍTICAS DE GÊNERO 

 

- Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de atendimento às 

mulheres vítimas de violência;  

- Garantir atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres 

em situação de violência, além de ações que visem reduzir os índices de 

violência contra as mulheres;  

- Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os 

serviços de atendimento às vítimas;  

- Implementar o Centro de Referência e a Casa Abrigo para mulheres 

vítimas de violência;  

- Priorizar as mulheres chefes de família e de baixa renda nos diversos 

programas sociais do município;  

- Desenvolver programas e atividades de cultura, esporte e lazer 

destinados às mulheres nos equipamentos públicos municipais;  



- Criação do Conselho Municipal dos Direitos LGBT; 

 

9. IGUALDADE RACIAL  

 

-Realizar formação permanente dos servidores nas questões relacionadas 

aos direitos humanos, visando um atendimento que elimine qualquer 

manifestação de discriminação;  

- Elaborar um mapa socioeconômico das etnias para orientar as ações 

transversais entre secretarias;  

- Implantar no currículo escolar municipal a Lei Federal 10.639/03, que 

institui o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira;  

- Apoiar as iniciativas e as atividades ligadas à expressão da cultura hip-

hop, capoeira e a dança afro;  

- Promover ações que valorizem a cultura negra, contribuindo com o debate 

sobre o enfrentamento à intolerância;  

- Introduzir o enfoque racial nos cursos de formação dos profissionais da 

Guarda Civil Municipal e dos operadores do Direito em todos os níveis 

 

10. IDOSOS  

 

- Ampliar as condições de utilização, pelos idosos, dos espaços existentes, 

com ofertas de serviços e atividades de convivência, incluindo o atendimento 

específico aos que estão em situação de vulnerabilidade;  

- Incentivar a produção cultural e de lazer para as pessoas idosas;  

- Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar 

quanto às suas necessidades e direitos;  

- Criar, por meio de parcerias, o Programa de Cuidadores de Pessoas 

Idosas;  



- Promover, incentivar e apoiar ações e atividades voltadas para a melhoria 

da qualidade de vida dos idosos, sua valorização, integração familiar e 

comunitária, criando assim condições para o fortalecimento da cidadania; 

 

11. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

 

- Implantar políticas e programas locais para pessoas com deficiência, 

descentralizando a oferta dos serviços; 

-Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham trabalho 

com este segmento;  

- Estimular o trabalho voluntário de assistência às pessoas com deficiência;  

- Assegurar o esporte para pessoas com deficiência nas diversas 

modalidades, como basquete, futebol de cinco e atletismo, entre outras;  

- Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com 

deficiência;  

- Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência promovendo a 

adaptação de calçadas e acessos a prédios públicos, o transporte especial, o 

acesso a órteses e próteses e a capacitação de familiares para a reabilitação 

baseada na comunidade, de acordo com o Decreto Federal 5296/04; 

 

12. INCLUSÃO DIGITAL  

 

- Projeto Parques Digitais, Internet Wi Fi nas praças da cidade, em especial 

na periferia da cidade;  

- Criar Centros de Inclusão Digital;  

- Criação e construção de Laboratório de Informática nas escolas 

municipais (com computadores suficientes) e instalação de rede intranet em 

todas as escolas, visando a inclusão digital efetiva; 



 

13. PALHOÇA COM QUALIDADE DE VIDA EM TODOS OS CANTOS  

 

Qualidade de vida para todos, em todos os cantos é garantir segurança, 

moradia, transporte e meio ambiente saudável, inclusive em bairros distantes, o 

que não acontece em Palhoça. Construiremos uma Palhoça  em que todos os 

cidadãos e cidadãs possam desfrutar de tudo o que a cidade proporciona, onde 

todos possam morar com dignidade e desfrutar de espaços de lazer e de 

cultura com segurança. 

 Implantaremos um planejamento da cidade de forma articulada entre as 

áreas urbana e rural, de forma concertada e pactuada territorialmente. 

Enfatizaremos o conceito de cidade sustentável, e com atenção às questões 

ambientais. Quem definirá os destinos da cidade é o conjunto dos cidadãos, 

suas organizações, diferentes segmentos sociais, econômicos e políticos. É a 

concertação entre eles, com o exercício da participação e do controle social em 

todas as áreas, que determinará os rumos e as decisões sobre o território. 

 

14. MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE  

 

O principal objetivo das políticas públicas relacionadas à mobilidade urbana 

e à acessibilidade e garantir o direito de ir e vir com autonomia e independência 

a toda população, permitindo seu fortalecimento social, político e econômico.  

Possibilitar fácil acesso aos serviços e equipamentos urbanos, à habitação 

de qualidade e ao sistema de transporte responsável pelos deslocamentos na 

cidade é o meio pelo qual essas políticas podem ser alcançadas. É preciso 

garantir condições adequadas a pessoas ou grupos sociais com demandas 

específicas ou especiais, para usufruto de bens e serviços públicos, 

principalmente pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com 

adaptação ou transformação dos espaços e das edificações, preservando os 

parâmetros legais e normativos existentes.  



- Inclusão social através de: programa de adequação do sistema de 

transporte, arquitetônico e urbanístico. Garantir o deslocamento a pessoa com 

deficiência e restrição de mobilidade;  

- Estimular e viabilizar o uso de bicicletas em corredores viários que 

interligam os bairros;  

- Implantar ciclofaixas e ciclovias;  

- Reconstrução do Conselho Municipal de Transporte;  

- Desenvolver treinamento permanente para os trabalhadores que operam 

no transporte coletivo, visando a excelência no atendimento da população 

usuária e exigir que as empresas de transporte que atuam no município 

valorizem seus profissionais e atendam melhor o palhocense;  

- Melhorar as condições de conforto e de informação aos usuários nos 

pontos de embarque e desembarque; 

- Concentrar esforços para o barateamento da tarifa.  

- Zelar para que projetos de empreendimentos considerados geradores de 

tráfego contenham medidas para reduzir os impactos na circulação viária. 

- criação da secretaria de transporte e mobilidade urbana que gerenciará o 

transporte público que será operado pelo município e assim tornando o valor 

das tarifas mais barato. 

_ implantação do transporte alternativo (vans) 

 

15. HABITAÇÃO  

 

O local de moradia deve ter boas condições de infraestrutura, deve ser 

próximo das possibilidades de trabalho e dos equipamentos públicos. O 

problema da moradia não diz respeito somente à quantidade de casas que 

serão construídas, mas também à localização dessas casas e à mobilidade e 

condições de acessibilidade do cidadão pelo território.  



- Urbanização e regularização fundiária, incentivando o investimento 

privado, inclusive, no percentual dedicado às áreas comunitárias, no caso de 

novos loteamentos;  

-  Criação do Fundo Municipal de Habitação, atendendo funcionários 

públicos municipais que recebem até três salários-mínimos;  

- Enfrentar e reduzir o déficit habitacional, buscando diferentes linhas de 

financiamento e ações de parcerias em parceria com o Governo Federal, por 

meio do Programa “Minha Casa, Minha Vida” ou similares; 

- Promover a regularização fundiária das áreas já ocupadas;  

- Melhorar a qualidade do ambiente urbano e implementar uma política 

habitacional compatível com as políticas de gestão e de saneamento 

ambiental;  

- Promover a urbanização, regularização fundiária e recuperação ambiental 

de assentamentos precários; 

 

16. POLÍTICA URBANA  

 

- Promover a revisão do Plano Diretor do Município, buscando 

compatibilizar a ocupação do solo urbano com diretrizes que assegurem o 

desenvolvimento sustentável e atender às novas ocupações de áreas, não 

denominadas como urbanas; 

- Identificar vazios urbanos e trabalhar com projetos de habitação social de 

capital público e privado, comércio, lazer e esporte;  

- Implantar programa habitacionais com sistemas alternativos de habitação 

para combater o déficit habitacional;  

- Criar o Programa Palhoça Bem Cuidada, priorizando o planejamento 

integrado dos trabalhos de manutenção da cidade, como roçada, limpeza de 

bueiros, poda de árvores, pintura de guias, sinalização, desratização e 

iluminação, garantido uma cidade limpa e bem cuidada; 



- Realizar a arborização e o ajardinamento dos espaços públicos e orientar 

sua adequada conservação;  

- Melhorar as condições de acessibilidade nas calçadas e passeios 

públicos; 

 

17. SANEAMENTO AMBIENTAL: ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

- Estimular as práticas de redução, triagem, reciclagem e reutilização de 

resíduos sólidos, bem como a organização do mercado de recicláveis e o 

fomento à geração de emprego e renda, estimulando a organização de 

associações comunitárias e cooperativas de catadores;  

- Aperfeiçoar e ampliar o sistema de coleta seletiva, coleta de resíduos e 

limpeza urbana;  

- Elaborar e implementar a Política Municipal de Gestão e Saneamento 

Ambiental e o Plano Diretor de Água e Esgoto;  

- Implantar saneamento e sistema de tratamento de esgoto nos bairros 

do município como instrumento de prevenção a doenças e promoção da 

melhoria da qualidade de vida; 

 

18. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 

 

- Criar o Observatório Econômico, que compreende uma parceria com 

universidades e entidades empresariais visando coletar, analisar, tabular e 

organizar informações sobre as atividades econômicas da cidade. Trata-se de 

um verdadeiro censo ou diagnóstico econômico da cidade de Palhoça;  



- Criar o Poupatempo do Empreendedor, capaz de dar respostas às 

demandas de instalação de novas empresas ou de ampliação das já 

existentes, de modo a reduzir o custo de fazer negócios em Palhoça;  

- Instituir um Programa de Desenvolvimento de Cadeias Produtivas, com o 

objetivo de fomentar o desenvolvimento das cadeias correspondentes às 

vocações econômicas do município;  

- Estimular a implantação industrial, favorecendo a ocupação de terrenos e 

prédios ociosos ou abandonados, visando à expansão do distrito industrial de 

Palhoça com a preservação da qualidade ambiental do município;  

- Criar programa de estímulo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, 

apoiando especialmente as pequenas e médias empresas, com o auxílio dos 

órgãos do sistema “S” e sua relação com as universidades, estimulando 

programas universitários, tais como “incubadoras de pequenos e médios 

empreendimentos”;  

- Vincular Palhoça às redes internacionais de cooperação voltadas ao 

desenvolvimento sustentável e à proteção ambiental, priorizando as relações 

no âmbito do continente europeu, norte-americano e MERCOSUL;  

- Estimular e ampliar as ações voltadas para o desenvolvimento local 

sustentável e solidário, articulando a Incubadora de Empreendimentos 

Econômicos Solidários, através do Banco do Empreendedor; 

- Criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico para que este 

órgão cumpra o papel de articulador entre os setores públicos e privados;  

- Criar programa de estímulo à instalação de condomínios empresariais, 

visando à redução de custos e, consequentemente, atraindo novas indústrias e 

potencializando o Distrito Indústria;  

- Apoiar as pequenas e médias empresas, favorecendo sua competitividade 

no mercado; 

 

 



19. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

- Ampliar a política de microcrédito para pequenos empreendedores;  

- Criar o Programa de Incubadora de Cooperativas;  

- Estimular o desenvolvimento da prática do cooperativismo;  

- Estimular as iniciativas associativas, por meio de grupos de produção, 

comercialização, compras compartilhadas, cadeias produtivas, associações e 

cooperativas nos diversos setores da economia;  

- Estimular o Fórum Municipal de Economia Solidária;  

- Organizar o comércio informal de ambulantes;  

- Estimular o intercâmbio entre os empreendedores, para que seja criada 

uma rede de economia com o objetivo de divulgar e comercializar seus 

produtos e serviços;  

-  Viabilizar ações voltadas para o desenvolvimento local sustentável e 

solidário; 

- Auxiliar as associações no seu processo de constituição: elaboração de 

estatutos, atas, emissão de CNPJ, entre outros documentos; 

 

 20. AGRICULTURA, PESCA E MARICULTURA 

 

- Promover o desenvolvimento rural do Município, planejando e gerindo 

programas voltados para a agricultura e pecuária, próprios e em parcerias com 

órgãos estaduais, organizações da sociedade civil, produtores; 

- Prestar assistência técnica aos produtores rurais; 

-  Desenvolver programas educacionais de sensibilização e conscientização 

de comunidades e de grupos sociais específicos com relação ao 

desenvolvimento rural; 



- Executar atividades de desenvolvimento da agricultura, da pecuária e do 

agroturismo, introduzindo o conceito da diversificação e da adoção de novas 

tecnologias ou manejo; 

- Realizar estudos, diagnósticos e eventos, provendo os produtores rurais e 

suas famílias das orientações adequadas à incorporação dos novos 

conhecimentos; 

- Promover a diversificação econômica do meio rural, pesquisando e 

orientando quanto a mercados; 

- Desenvolver e aprimorar agronegócio, agricultura familiar,, 

cooperativismo, associação de produtores, arranjos produtivos locais, dentre 

outras formas para a melhoria da produtividade e a identificação de mercados 

para os produtos agrícolas locais; 

- Promover e desenvolver a agricultura e a pecuária orgânicas, organizando 

pontos de referência de orientação dos produtores locais; 

- Prestar assistência técnica aos produtores rurais, complementar àquela 

oferecida pelos órgãos estaduais; 

-Manter e executar obras de infraestrutura rural nos termos e nos limites 

das políticas municipais para a zona rural do Município; 

- Conscientizar e orientar os produtores rurais e suas famílias quanto à 

importância da preservação do meio ambiente, dos efeitos nocivos e 

degradantes dos agentes causadores de poluição ambiental e da segurança do 

trabalho no âmbito da produção rural e do agronegócio; 

- Promover o desenvolvimento da economia pesqueira e da maricultura do 

Município, viabilizando o aproveitamento das suas potencialidades, 

qualificando serviços, elaborando projetos e realizando eventos que promovam 

as possibilidades de investimentos no Município, observando os preceitos da 

sustentabilidade e da preservação ambiental; 

- Realizar programas educacionais voltados para a sensibilização, 

conscientização e capacitação de empresários, comunidades e grupos sociais 

específicos com relação ao desenvolvimento da pesca e da maricultura; . 



- Desenvolver a atividade pesqueira objetivando a geração de empregos e 

renda e melhoria da qualidade de vida da população; 

- Promover a capacitação profissional de agentes econômicos e de 

trabalhadores do setor pesqueiro; 

      - Fortalecer a Colônia de Pescadores em suas atividades e ações; 

 

  21. TURISMO  

 

       - Estimular o Conselho de Turismo e criar uma política municipal de 

turismo, com a finalidade de desenvolver na cidade o turismo de negócios, 

eventos e de lazer; 

       - Articular junto à esfera estadual uma nova lei de incentivos turísticos, 

mais ampla e moderna;  

- Realizar o Diagnóstico Setorial do Turismo Palhocense, para a 

elaboração do Plano Diretor das políticas públicas para o setor a curto, médio e 

longo prazo;  

- Criar o Convencion Visitor Bureau de Palhoça – CVBP; ∙, para 

intensificar o turismo na região sul do município; 

-Ampliar a oferta de microcrédito para os pequenos empreendedores do 

trade turístico através do Banco do Empreendedor;  

-Criar o Portal Turístico de Palhoça na Internet; 

- Melhorar a infraestrutura do trade turístico em Palhoça a como forma 

de potencialização do turismo na cidade, com recursos públicos e parcerias 

com setor privado; 

- Melhorar a prestação de serviços nas áreas de interesse turístico, 

como segurança pública, educação e saúde, principalmente, com o objetivo de 

oferecer ao visitante melhores condições de aproveitamento da viagem e a 

fixação de uma boa imagem da cidade;  



- Fortalecer o turismo de verão como segmento, gerando 

comprometimento com os resultados propostos;  

- Criar uma política de qualificação profissional para todo o trade turístico 

(rede hoteleira, bares, restaurantes, taxistas, agências de turismo, receptivos, 

entre outros);  

- Crias centros de informações ao turista;  

- Implantar sinalização trilíngue (português, inglês e espanhol) das 

principais vias e atrativos turísticos;  

- Fortalecer e apoiar os artesãos locais;  

- Incentivar a visitação de espaços turísticos que contam a história do 

Palhoça, como os patrimônios históricos culturais, as belezas naturais;  

- Ressaltar a cultura açoriana, com expressão singular da cultura 

palhocense como forma de agregar valor aos produtos turísticos; 

 

 22. HABITAÇÃO 

 

Condomínio Social  

Como será o condomínio social. 

 Será um loteamento fechado, com edificações horizontais construídas 

em alvenaria que serão compostas por 2 quartos  sala e cozinha conjugadas , 

1 banheiro e garagem (aberta) 

 As moradias serão ocupadas na forma de comodato . 

Regras de convivência  

 As regras de convivências no condomínio serão regidas por um 

regulamento que será lido e assinado pela pessoa que for contemplada, todas 

as regras terão que ser cumpridas a risca com pena de imediata desocupação 

do imóvel por parte de infrator. 



Infraestrutura do condomínio: 

 Terá toda a infraestrutura de um condomínio fechado como iluminação, 

rede de esgoto ruas pavimentadas. 

Segurança; a segurança será feita através de rondas ostensivas da 

guarda municipal e videomonitoramento. 

 

 23. BEM-ESTAR ANIMAL 

 

Criação da Upa Pet 24 h 

 Será uma unidade de pronto atendimento voltada a prestar atendimento 

veterinário e ira funcionar 24 h e atendera animais devidamente cadastrados e 

identificados (através de chip) 

Obrigatoriedade de colocação de chip em gatos e cachorros medida 

essa que evitara e abando no de animais, buscar parcerias com os municípios 

vizinhos para que essa seja uma ação integrada para assim ter um controle 

nesses abandonos que tem sido fato constante em nosso município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PALHOÇA DEMOCRÁTICA, COM GESTÃO PARTICIPATIVA, 

TRANSPARENTE E EFICIENTE 

 

A Participação Cidadã é fundamental na nossa concepção de 

administração municipal. Ela deve ser incorporada ao dia a dia da gestão 

pública, não apenas como uma diretriz, mas também como marca e método de 

trabalho. Entretanto, as experiências em andamento de democratização da 

gestão pública local têm mostrado que a mera criação dos espaços de 

participação, como conselhos e fóruns, não é suficiente para garantir que essa 

participação ocorra de fato.  

É necessário capacitar os diversos atores da sociedade civil e do poder 

público para exercitar o controle social da gestão dos serviços implementados. 

Esse processo exige uma prática pedagógica da participação cidadã que 

possibilite à população o efetivo exercício da democracia e da cidadania ativa 

no fortalecimento das esferas públicas e na construção de uma nova cultura 

política. No atual governo, as camadas populares não têm voz, nem vez, mas 

nós vamos trabalhar para alterar esse quadro.  

Nosso compromisso é incentivar e abrir canais efetivos de participação 

da comunidade na gestão da nossa cidade. Ela contribui para desenvolver os 

valores de solidariedade, justiça, união, respeito ao outro, tolerância, 

humildade, esperança, abertura ao novo e disponibilidade à mudança como 

elementos de uma ética universal que deve estar na base das ações de 

educação para a cidadania. Entendemos que há uma clara articulação entre 

essas ações e aquelas referentes à modernização administrativa e reforma do 

Estado no plano local.  

Pretendemos que toda a Prefeitura se empenhe na constante melhoria 

da produtividade, buscando de forma participativa um novo modelo baseado 

em um programa de Gestão de Qualidade. Para isso, são muito importantes 

iniciativas que tenham como objetivo agilizar e qualificar o atendimento, 

descentralizar os postos de informação, e disseminar o uso da Tecnologia da 

Informação e da internet como meio de interação com os munícipes.  



Nosso compromisso é realizar uma administração transparente, eficiente 

e democrática, capaz de incorporar efetivamente a participação dos cidadãos, 

permitindo maior controle social sobre a prestação do serviço público e as 

ações realizadas. Deve ser preocupação ampla e constante o combate à 

corrupção na gestão pública, permitindo à sociedade uma ampla fiscalização 

através do Portal da Transparência, esse é o nosso compromisso! 

 

22. PARTICIPAÇÃO CIDADÃ  

 

Realizar o planejamento de médio e longo prazo, com participação da 

sociedade, tendo como perspectiva um plano de ações a serem consolidadas: 

“Palhoça 2040 – a cidade que queremos”;  

- Implantar o Orçamento Participativo Cidadão, democratizando a 

elaboração do Orçamento Municipal, promovendo a participação da sociedade 

local no planejamento, no acompanhamento e na fiscalização da execução 

orçamentária, reforçando o caráter democrático do controle social sobre as 

ações da administração municipal; 

- Implantar o projeto “Fale com o Prefeito”, onde o a população terá 

amplo acesso ao chefe do executivo municipal, para tratar dos problemas da 

comunidade, trocando ideias para buscar as soluções viáveis;  

- Implantar o projeto “Gabinete Aberto”, por meio do qual o prefeito vai 

realizar audiências públicas nas quais pessoas ou grupos possam apresentar, 

propor e discutir temas;  

- Implantar o “Gabinete Itinerante”, onde haverá um atendimento à 

população em seu próprio bairro, buscando as demandas e trazendo aos 

órgãos municipais responsáveis, que deverão analisar e responder os 

requerimentos dentro de um prazo razoável pré-determinado;  

- Criar o “Mutirão Por Você” quando a prefeitura fará, mensalmente, 

visita aos bairros, prestando os mais diversos serviços, inclusive com a 



participação de outros órgãos públicos, além de toda a sociedade civil 

organizada; 

- Promover a articulação entre os diversos canais de participação 

cidadã, na esfera municipal, estadual ou federal;  

-Criar o Programa de Formação Continuada para Conselheiro, 

Conselheiras e Lideranças Comunitárias, objetivando acesso à informação 

sobre o funcionamento do poder público e das especificidades da 

administração municipal;  

- Estimular a participação das crianças e dos jovens no desenvolvimento 

da gestão e nas decisões que lhes dizem respeito, estimulando o seu 

protagonismo e fortalecendo sua consciência de cidadania;  

- Implantar o Orçamento da Criança e do Adolescente, possibilitando o 

acompanhamento das ações do município voltadas para esse público; 

 

23. RELAÇÃO COM AS COMUNIDADES RELIGIOSAS  

 

-Criar e manter canais de diálogo permanente com a comunidade dos 

mais diversos segmentos religiosos;  

- Construir uma pauta de ações e serviços por meio dos quais as 

comunidades religiosas possam contribuir para a coletividade, em parceria com 

a administração municipal;  

- Apoiar e promover fóruns, debates e eventos que fomentem a 

religiosidade na cidade e na região, respeitando a diversidade de orientação 

religiosa e a separação Igreja-Estado;  

- Aproveitar melhor a atuação social das comunidades religiosas, 

articulando-a com a estrutura de atendimento social da administração; 

 

 



24. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  

 

- Implantar um moderno sistema de atendimento ao cidadão via telefone 

e internet, garantindo o acompanhamento adequado da solicitação do munícipe 

e com prazos pré-definidos para a execução do serviço;  

-  Implantar a Mesa de Negociação Permanente com o Sindicato dos 

Servidores, adotando instrumento normatizador e regulador da relação do 

governo com o funcionalismo;  

- Modernizar o processo de trabalho, com a implantação de sistemas 

tecnológicos capazes de agilizar o fluxo de informações e a qualidade das 

ações desenvolvidas;  

- Firmar parceira com Observatório Social para a produção de 

informações de todas as áreas para orientar as ações do conjunto do governo;  

- Fomentar programa de formação continuada para os servidores 

públicos, promovendo uma nova dinâmica organizacional baseada na 

promoção da qualificação e no desenvolvimento das pessoas, na perspectiva 

de constituição de um quadro permanente de gestores públicos;  

- Garantir que os servidores participem de forma concreta na discussão, 

na implantação e na avaliação das ações realizadas;  

- Instituir política de recursos humanos que valorize, respeite e 

reconheça os servidores, com investimento em capacitação e na qualificação 

profissional, sempre com vistas à melhoria da qualidade do serviço prestado;  

- Implantar um processo de mudança da cultura organizacional, visando 

romper com as posturas e procedimentos burocráticos e estimular novas 

atitudes do servidor, com ênfase na reflexão sobre o trabalho de integração das 

diferentes áreas da Prefeitura e na capacitação para as ações transversais que 

articulem essas áreas;  

- Implantar o acompanhamento e o gerenciamento das ações do 

governo, baseados na metodologia do Planejamento Estratégico Situacional, 

garantindo o cumprimento das definições orçamentárias;  



- Dar efetividade à Ouvidoria Municipal como um canal de comunicação 

direta entre o cidadão e a Prefeitura, com o objetivo de atender diretamente os 

munícipes em reclamações sobre os serviços prestados ou por solicitações não 

atendidas;  

- Utilizar os sistemas de Tecnologia de Informação na busca de 

agilidade, simplificação das tarefas, redução de custos das operações e 

prestação direta e transparente de serviços e informações aos munícipes; 

 

25. PALHOÇA COMPROMETIDA COM O DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL SUSTENTÁVEL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES  

 

Um dos objetivos do governo é a garantia do desenvolvimento da 

sociedade e das pessoas as quais ele serve, nos seus múltiplos aspectos: 

social, político, cultural, econômico, ambiental. O governo deve garantir 

isonomia, igualdade, justiça social e preservar os recursos comuns para as 

atuais e as futuras gerações. A isto se pode chamar desenvolvimento 

sustentável. Sob esta ótica, desenvolvimento sustentável é condição 

estratégica para garantir o direito à cidadania e superar a pobreza, a violência e 

as desigualdades.  

Os impactos da globalização, após pelo menos uma década de 

estagnação, traduziram-se em elevados índices de desemprego, no abandono 

da região por parte de muitas empresas. Em termos políticos, no entanto, a 

região se movimentou. Ao sabor quase que exclusivamente da dinâmica global, 

Palhoça necessita reencontrar-se com seu protagonismo crescente. Para tanto, 

Palhoça tem muito a contribuir, desde que abandone a inércia, o desinteresse 

regional e as práticas políticas provincianas e exclusivistas, e eleja um prefeito 

que tenha como um dos eixos centrais do seu Programa de Governo o 

fortalecimento da regionalidade. A diretriz geral do nosso Programa de 

Governo em relação à regionalidade, portanto, é reforçar a importância política 

de Palhoça como polo no contexto da região. 



- Fortalecer o Planejamento Estratégico Regional, a partir de ações que 

reforcem a sistemática de acompanhamento das metas propostas, de cobrança 

dos responsáveis pelas suas execuções nos prazos acordados e de 

implementação de medidas de adequação;  

- Exigir e cobrar a imediata conclusão das obras do Contorno Viário da 

BR-101; 

 - Fortalecer a Faculdade Municipal de Palhoça - FMP, contemplando 

também, em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, a transformação 

da sociedade e do território da região;  

-  Criar na região uma Zona Franca da Grande Florianópolis, para 

incentivar a vinda de novas indústrias ao parque local, através da isenção de 

impostos, impulsionando a economia regional;  

- Preparar a cidade para os impactos do crescimento populacional 

devido ao crescente número de migração para a região e potencializar seus 

benefícios;  

- Articular políticas regionais que enfrentem a exclusão e a discriminação 

no mundo do trabalho, desenvolvam ações que fomentem o trabalho autônomo 

e a economia solidária, consolidando e ampliando o microcrédito, criando 

campanhas e construindo pactos pelo trabalho decente;  

-  Elaborar ações e programas regionais voltados à diversidade, dirigidos 

a grupos específicos, como crianças, adolescentes, idosos, pessoas com 

deficiência, mulheres e negros;  

 

26. GESTÃO AMBIENTAL  

 

- Participar ativamente de órgãos e sistemas regionais e estaduais de 

gerenciamento de recursos hídricos, saneamento e meio ambiente, em 

especial de consórcios intermunicipais e agências, comitês e subcomitês da 

bacia hidrográfica que abrange Palhoça; 



- Revisar o Plano Diretor do município para sua adequação à Política 

Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental  que vamos estruturar; 

- Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente;  

- Fortalecer o Fundo Municipal de Meio Ambiente para recebimento e 

alocação de recursos provenientes de multas, impostos e outros a serem 

utilizados em ações de proteção e conservação ambientais;  

- Reorganizar e reestruturar o Parque Ecológico do Centro de Palhoça 

como espaço de preservação e educação ambiental; 

- Reforçar as medidas mitigadoras e compensatórias para usos e 

ocupações do solo e atividades com potencial de impacto à saúde humana 

e/ou ambiental;  

- Oferecer orientação gratuita à população sobre os procedimentos e 

legislações ambientais, assim como em ações de defesa dos cidadãos 

prejudicados por danos ou passivos ambientais;  

 - Preservação e conservação das margens dos rios do município e seus 

afluentes, em especial os Rio da Madre, Rio Cubatão e Rio Aririú; 

- Implementar, fortalecer e ampliar ações integradas de educação 

ambiental, envolvendo os diversos setores na mobilização da população para a 

resolução de problemas locais;  

-  Promover a Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino; 

- Criar e implantar unidades de conservação municipais e implementar 

seus respectivos planos de manejo, consolidando a proteção dessas áreas.;  

- Implantar programa de produção de mudas para arborização e 

recomposição de matas ciliares;  

- Criação do programa Lixo Zero, com ações de limpeza permanente nos 

mangues, rios, praias e bairros, incentivando a reciclagem, coleta seletiva e 

fortalecer associações e cooperativas de coletores de materiais recicláveis; 

 



CONCLUSÃO  

 

É importante ressaltar que esta Carta de Princípios é um esboço que 

reúne os princípios, as diretrizes, as áreas estratégicas de ação intersetorial e 

uma visão de futuro. Posteriormente, após discutir com a sociedade, 

detalharemos as ações programáticas a partir das diretrizes e dos eixos aqui 

mencionados. 

 


