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APRESENTAÇÃO 

 

1. INTRODUÇÃO  

A Gestão do Candidato Jean Negão será comprometida com a população e com 

compromissos programáticos que fundamentam a sua constituição, apresentando 

as diretrizes para a construção coletiva do Plano de Governo (COLIGAÇÃO 

PALHOÇA CIDADE OPORTUNIDADE) compreendida entre 2021 e 2024.  

Convidamos os mais diferentes setores organizados da sociedade palhocense, para 

uma composição de propostas para o programa de governo, a ser implementado 

no município.  

Este importante momento de discussões públicas, dos diversos seguimentos 

populares, (étnica, cultural, econômica, religiosa, entre outras), de pluralidade das 

opiniões e interesses e, por conseguinte, de pactuação de um contrato social, é 

parte do esforço da COLIGAÇÃO PALHOÇA CIDADE OPORTUNIDADE para 

fortalecer a democracia e a cidadania, construindo um ambiente favorável, no qual 

todos os cidadãos possam: participar, formular, exprimir e ter preferências 

igualmente consideradas na conduta do governo.  

Queremos construir um governo responsável e inclusivo; que apresente projetos 

factíveis; que garanta e efetive direitos civis, políticos e sociais no âmbito do 

município, pois é neste espaço territorial que os indivíduos de fato agem, vivem e 

convivem.  

Neste documento encontram-se propostas que tornarão possível alcançar o 

objetivo de continuar melhorando a saúde, educação, saneamento básico, 

mobilidade e acessibilidade urbana, limpeza e arborização, segurança, cultura, 

meio ambiente, habitação, qualificação, trabalho e renda, esporte e lazer, ciência 

e tecnologia e o enfrentamento sobre a problemática das drogas.  

Este plano de governo pretende, ao mesmo tempo, indicar as metas, os recursos e 

os mecanismos de monitoramento e avaliação das políticas públicas resultantes da 

participação ativa dos cidadãos.  



Portanto, este documento é apenas o primeiro ato, esperamos que ao longo da 

caminhada em direção ao futuro de oportunidades, prosperidade e felicidade para 

a cidade de Palhoça. 

 Seus desdobramentos ultrapassam o período eleitoral, constituindo-se num 

quadro de resultados para a gestão subsequente, a serem acompanhados 

permanentemente pelos cidadãos.  

Queremos com isso produzir mais eficiência, responsabilidade e transparência no 

planejamento e gestão governamental, bem como o comprometimento cívico de 

homens e mulheres na renovação da nossa cidade.  

Na COLIGAÇÃO PALHOÇA CIDADE OPORTUNIDADE, acreditamos que é preciso dar 

continuidade no desenvolvimento ao implementar um novo modelo de 

governança, mais inclusivo, participativo, cooperativo e redistributivo dos 

diferentes tipos de capital: econômico, social, político, cultural e simbólico. Um 

governo para o cidadão e pelo cidadão.  

Do desafio da convivência, do estarmos juntos, com as diferenças, as discrepâncias 

e os conflitos, é preciso construir uma alternativa política legítima para atender, 

responsavelmente, as novas demandas da população de Palhoça.  

Portanto, estas diretrizes vêm ao encontro do chamamento público para 

pensarmos e construirmos um novo modelo de cidade, que: 

• satisfaça as demandas urgentes por um melhor sistema de saúde;  

• por escolas que de fato ensinem;  

• por um projeto de mobilidade sustentável com segurança e não poluente 

que reduza o tempo das viagens;  

• por um ordenamento urbano que induza a policentralidade dos serviços;  

• por um sistema mais eficiente de aproveitamento dos resíduos sólidos;  

• pela segurança do cidadão;  

• pela conciliação entre oportunidades econômicas e conservação do meio 

ambiente;  

• por uma política cultural democrática e substantiva em recursos financeiros;  

• por diferentes mecanismos e estratégias de realização pessoal e profissional 

para todos;  

• pela meritocracia do servidor público; 



• pela valorização das potencialidades da juventude; 

•  finalmente, por uma cidade melhor para os grupos mais vulneráveis: os 

mais pobres, as crianças, as vitimas de maus tratos e exploração, os idosos 

e os que possuem diversas dificuldades de se locomoverem.  

 

A COLIGAÇÃO PALHOÇA CIDADE OPORTUNIDADE, acredita neste grande 

laboratório de ideias e estará aberto à acolher e compreender a realidade dos 

problemas, com metodologia capaz de gerar oportunidades, soluções inovadoras 

para os desafios do presente e do futuro.  

Do mesmo modo a questão das políticas municipais de segurança pública impõe 

uma série de perguntas e dilemas. Trata-se de problemas que envolvem questões 

de ordem legal, econômica, social, mas, também, política.  

Portanto, este documento tem como fundamento teórico o conceito de uma 

segurança para o cidadão, para lidar eficazmente com o complexo problema da 

violência urbana.  

As Diretrizes da COLIGAÇÃO PALHOÇA CIDADE OPORTUNIDADE, são um guia para 

um desenvolvimento sustentável baseado nos valores e direitos da liberdade e na 

igualdade.  

Também um instrumento para pensar a cidade de forma integrada e numa 

perspectiva de uma CIDADE INTELIGENTE, que torna imperioso para que o 

planejamento público seja feito de forma transversal entre as diferentes instâncias 

do poder público em todos os níveis.  

A percepção individualizada dos problemas torna as possíveis soluções mais 

onerosas, insustentáveis no longo prazo e com os piores resultados.  

O que propomos é um ciclo virtuoso no planejamento e na gestão das políticas 

públicas, tornado-as: mais baratas, mais integradas, mais sustentáveis e mais 

efetivas, ou seja, a ênfase é na complexidade, no sentido da interconexão das 

questões e das possíveis respostas do poder público.  

 

JEAN NEGÃO 



 

2. DIRETRIZES DA ADMINISTRAÇÃO:  

 

2.1 Sustentabilidade Econômico-Financeira e Transparência do Governo: 

com ênfase no atendimento aos requisitos da Lei da Responsabilidade 

Fiscal e foco na ação planejada e transparente da ação de governo, na 

evolução e no equilíbrio das contas públicas, na economicidade, 

efetividade e garantia de continuidade dos projetos propostos. 

2.2 Descentralização e Regionalização das Ações do Governo: com ênfase 

na presença do governo com obras, ações e serviços em todas as regiões 

do município, principalmente nas áreas de segurança, social e 

economicamente menos desenvolvidas e mais necessitadas da presença 

do setor público como agente indutor de seu desenvolvimento.  

2.3 Governo Participativo e Representativo: com ênfase na valorização da 

participação das entidades sociais representativas da sociedade 

Palhocense, em especial os diversos Conselhos Municipais, Associações 

de Moradores, Entidades de Classe, Clubes de Serviço e o Orçamento 

Participativo nas ações de governo; 

2.4 Integração Sistêmica de Ações e Voltado à Meritocracia: com ênfase na 

ação conjunta de toda estrutura de governo, visando a transversalidade 

das ações, na eficiência e eficácia das suas diversas atividades, bem como 

na valorização do corpo funcional da Administração Pública Municipal; 

2.5 Desenvolvimento Sustentável, Inclusivo e Inovador: com ênfase na 

ampliação do IDH (índice de desenvolvimento humano) Municipal, de 

modo a diminuir as desigualdades sociais e regionais e promover o 

desenvolvimento integrado do município como um todo e a qualidade de 

vida de seus Cidadãos.  

 

3. PRIORIDADES DE GESTÃO 

 

3.1. Promover um governo transparente e com amplo controle do equilíbrio 

das contas públicas, buscando a economicidade e efetividade das suas 

ações; 

3.2. Fazer uma reforma administrativa e tributária buscando uma mudança da 

forma de gestão do executivo e da estrutura legislativa de cobrança de 



impostos, taxas e outras contribuições, corrigindo problemas de natureza 

econômica e social; 

3.3. Criação do escritório de gestão de projetos, como forma de captar 

recursos junto a ministérios e órgãos de fomento nacional e 

internacional; 

3.4. Instituir o Programa Palhoça Cidade Eficiente; 

3.5. Promover a regionalização das atividades de manutenção, conservação e 

limpeza de vias e logradouros;  

3.6. Promover uma transformação na área de educação do município, seja no 

ensino infantil, fundamental ou de jovens e adultos, bem como na 

Faculdade Municipal de Palhoça (FMP); 

3.7. Promover o acesso a serviços de saúde públicos, gratuitos, de qualidade 

e resolutivos, eliminando as filas e dando maior agilidade nos 

atendimentos; 

3.8. Promover forte atuação no saneamento básico,  priorizando o 

abastecimento de água potável, o manejo de água pluvial, a coleta e 

tratamento de esgoto, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e 

o controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico; 

3.9. Implantar um Hospital de Referência no Atendimento; 

3.10. Promover um choque de gestão na área de segurança pública; 

3.11. Promover a vinda de novas empresas para a cidade, estimulando o 

crescimento ordenado, sustentável e eliminando a burocratização para 

concessão de alvarás e registros; 

3.12. Implantar uma política de desenvolvimento humano e social, que seja 

capaz de gerar emprego e renda de modo sustentável;  

3.13. Criar projetos de incentivo a agricultura familiar, da pesca e da 

maricultura; 

3.14. Valorizar a economia criativa estimulando o capital intelectual e cultural 

na criatividade para geração de valor econômico; 

3.15. Priorizar a criança, o adolescente, idosos e as pessoas com necessidades 

especiais, buscando o respeito, a segurança e a acessibilidade necessária; 

3.16. Implantar uma política de desenvolvimento urbano, que traga uma visão 

de futuro para a cidade, com foco em melhorias na infraestrutura e na 

mobilidade urbana;  
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3.17. Licitar o sistema de transporte coletivo da cidade, criando uma tarifa mais 

justa, ônibus acessíveis e uma ligação com todos os bairros; 

3.18. Desenvolver uma política de habitação e saneamento básico que atende 

de forma homogênea todos os bairros da cidade; 

3.19. Resgatar e fomentar a cultura e o turismo local, mostrando e valorizando 

as belezas naturais, colonização, gastronomia, artesanatos, casarões 

antigos, igrejas e praças; 

3.20. Promover o esporte amador como forma de mobilizar a população na 

prevenção de doenças e na garantia da melhor qualidade de vida; 

3.21. Desenvolver o ecossistema de inovação através da participação de 

agentes da tríplice hélice (governo, universidades e empresas) para 

fomentar o desenvolvimento social; 

3.22. Estimular a cultura do empreendedorismo nos níveis básicos e 

intermediários de educação; 

3.23. Criar um sistema de avaliação das políticas públicas que leve em conta a 

eficiência dos serviços oferecidos e que norteie as prioridades do governo 

municipal. 

 

4. PROPOSTAS SETORIAIS 

 

4.1 Educação: 

 

 

4.1.1 Reestruturar as diretrizes pedagógicas e as matrizes curriculares 

municipais para o desenvolvimento da educação integral e ampliação 

da jornada escolar;  

4.1.2 Garantir a qualidade da oferta da educação infantil; 

4.1.3 Ampliar a oferta de creche para crianças de 0 a 3 anos; 

4.1.4 Garantir pré-escola a todas as crianças de 4 e 5 anos; 

4.1.5 Priorizar a criança no orçamento municipal; 

4.1.6 Programa de Incentivo ao Empreendedorismo na rede municipal de 

ensino; 

4.1.7 Ampliar a rede municipal com vagas suficientes para o atendimento; 

4.1.8 Melhorar as condições de trabalho dos professores, viabilizar salários 

compatíveis, estabelecer agenda positiva com diretores de escolas; 



4.1.9 Concluir novas creches e ampliar as vagas em período integral; 

4.1.10  Promover as reformas necessárias nos prédios das escolas para que 

os alunos tenham segurança e conforto; 

4.1.11  Prover a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de 

recursos para melhoria da oferta e atendimento dos alunos;  

4.1.12  Construir e equipar laboratórios de aprendizagem avançada, 

desenvolvendo projetos inovadores que possibilitem o ingresso de 

novas tecnologias da informação na sala de aula, através de 

laboratórios multimídia. 

 

4.1.2 Faculdade Municipal de Palhoça (FMP):   

 

4.1.2.1 Transformar a FMP num Instituto de Formação Superior de 

Pedagogia, Tecnologia e Empreendedorismo; 

4.1.2.2 Construir uma sede própria para a FMP; 

4.1.2.3 Criar programas contínuos de capacitação e reciclagem aos 

docentes; 

4.1.2.4 Estabelecer novas e amplas parcerias com a iniciativa privada nos 

estágios curriculares e extra-curriculares; 

4.1.2.5 Estimular programas e parcerias de intercâmbio dos docentes e 

dicentes com outras universidades brasileiras e estrangeiras; 

4.1.2.6 Promover novos cursos de graduação, técnico e pós graduação.  

 

4.2 Saúde:  

 

4.2.1 Criar estratégias de Saúde da Família como principal eixo norteador do 

modelo de atenção à saúde em Palhoça;  

4.2.2 Criar ações de média e alta complexidade, promovendo atendimento 

integral e continuado à população;  

4.2.3 Reestruturar a gestão do sistema de saúde da Secretaria, com metas de 

avaliação de desempenho e busca de novos financiamentos; 

4.2.4 Implementação de Programa de Observatório com indicadores em 

saúde; 



4.2.5 Buscar parcerias nas esferas estadual e federal para realizar e aprofundar 

estudos com vistas à elaboração de um plano de cargos para o SUS; 

4.2.6 Implementação de Programa de Medicina Alternativa em Saúde; 

4.2.7 Desburocratização e atendimento digital para processo de liberação de 

Vigilância em Saúde; 

4.2.8 Flexibilizar o Alvará Sanitário por Certificação de Manipulação para o 

Microempreendedores Individuais; 

4.2.9 Implantação da Centro Controle de Zoonoses, acolhimento e adoção de 

animais e difundindo o tratamento ético e respeitoso aos animais; 

4.2.10 Modernizar equipamentos clínicos e hospitalares; 

4.2.11 Construir e equipar novos centros de saúde em unidades com áreas 

deficientes e regiões que apresentam necessidades, em parceria com o 

Ministério da Saúde; 

4.2.12 Reformar a infraestrutura dos Centros de Saúde e Policlínicas, provendo-

os com equipamentos médicos e odontológicos inovadores. 

 

4.3 Finanças, Transparência e Controle: 

 

4.3.1 Implementação do IPTU Verde; 

4.3.2 Implementação e Modernização do Programa de Fiscalização do ISS para 

aumentar arrecadação e reduzir sonegação; 

4.3.3 Atuar para melhorar a arrecadação do IPTU; 

4.3.4 Desenvolver ações de tributos e registro; 

4.3.5 Cobrança de ISS de forma escalonado para novas micro e pequenas 

empresas (100% de isenção no primeiro ano, 50% no segundo ano, 25% no 

terceiro ano); 

4.3.6 Manutenção do ISS fixo para autônomos e cobrança escalonada; 

4.3.7 Taxas, alvarás e todos os tributos escalonado para novas micro e pequenas 

empresas; 

4.3.8 Manter isenção de todas as taxas e emolumentos de registro do 

Microempreendedores Individuais (Parágrafo 3º, art. 4o LC 123); 

4.3.9 Simplificação e agilização de licenças na área do meio ambiente com valores 

diferenciados para as micro e pequenas empresas; 



4.3.10  Compromisso de aplicação da “fiscalização orientadora”, no que se refere 

às atribuições que cabem ao Poder Executivo Municipal, utilizando sempre 

o critério da dupla visita; 

4.3.11  Criação do Código Municipal de Direitos e Deveres dos Contribuintes; 

4.3.12  Isenção de taxas para instalação no primeiro ano para as Micro e Pequenas 

Empresas e isenção total de taxas de instalação para Microempreendedores 

Individuais; 

4.3.13  Tramitação simplificada, especial e preferencialmente eletrônica, para 

abertura, registro, alteração e baixa de Micro e Pequenas Empresas e 

Microempreendedores Individuais (Parágrafo 1º, art 4º LC 123); 

4.3.14  Possibilidade de baixa eletrônica, com posterior fiscalização, mediante a 

apresentação do distrato social registrado na Junta Comercial, com 

fiscalização posterior, como autoriza o art. 9º, da Lei 123/2006; 

4.3.15  Classificação do risco da empresa de acordo com a numeração da CNAE – 

Código Nacional de Atividade Econômica, elaborado pela Receita Federal; 

4.3.16  Conceder redução de alíquotas, descontos e isenção de taxas para micro e 

pequenas empresas e microempreendedores individuais; 

4.3.17  Não alteração do Valor do IPTU para quem usar a casa como endereço da 

empresa; 

4.3.18  Apoiar a criação de programa que possibilite às Micro e Pequenas 

Empresas e Microempreendedores Individuais condições diferenciadas 

quanto à quitação de dívidas; 

4.3.19  Ampliar prazo de validade do alvará, podendo este ser renovado a cada 

três anos, possibilitando maior período para pagamento da taxa respectiva; 

4.3.20  Determinar que sejam instituídos mecanismo de desburocratização em 

todas as secretarias municipais que atendem as Micro e Pequenas 

Empresas e os Microempreendedores Individuais;  

4.3.21  Criar um programa de reconhecimento da decadência do direito das 

edificações cadastradas no registro imobiliário do município. 

 

4.4 Mobilidade Urbana: 

 

4.4.1 Licitar o sistema de transporte coletivo municipal e integrado com a 

região metropolitana, com ônibus com ar condicionado e elevadores 

para pessoas com necessidades especiais em 100% da frota; 



4.4.2 Implantação de novo modelo tarifário garantindo o acesso das pessoas 

por toda a cidade pagando uma tarifa justa por deslocamento; 

4.4.3 Criação de um cartão social gratuito para pessoas em situação de 

vulnerabilidade social e inscritas no CADÚNICO; 

4.4.4 Criação de corredores ou micro corredores exclusivos de transporte 

coletivo; 

4.4.5 Criação de um aplicativo (app.transpalhoça) que informe em tempo real 

os horários, linhas, itinerários e o tempo de localização/deslocamento 

dos ônibus, bem como a tarifa de cada linha; 

4.4.6 Criação de uma Central de Monitoramento Integrada de Mobilidade 

Urbana, Defesa Civil e Segurança Pública; 

4.4.7 Incentivar o transporte marítimo como modal alternativo de transporte 

municipal e integrado com a região metropolitana; 

4.4.8 Valorizar o transporte ativo por bicicletas como um modal alternativo e 

saudável para o deslocamento na cidade; 

4.4.9 Construção de elevados;  

4.4.10  Padronização de calçadas, buscando a melhoria de circulação de 

pedestres e em especial de pessoas com necessidades especiais;  

4.4.11  Readequação dos estacionamentos de zonas azuis nas vias principais 

onde circulam ônibus, com o objetivo de melhorar a fluidez e segurança;  

4.4.12  Implantação de programa de manutenção preventiva das vias, 

considerando a priorização ao transporte coletivo, a prevenção aos 

acidentes de trânsito e a hierarquização viária;  

4.4.13 Criação de novas ciclovias, ciclofaixas, paraciclos e bicicletários;  

4.4.14  Recuperação de toda a sinalização horizontal e vertical do município; 

4.4.15  Reformulação do serviço especial de táxi, com a capacitação dos 

operadores e a criação do serviço de táxi inclusivo para pessoas com 

necessidades especiais;  

4.4.16 Fomentar o serviço de transporte por aplicativos com regras básicas de 

segurança, higiene e preço; 

4.4.17  Licitação para reforma, manutenção, conservação, limpeza e construção 

de novos abrigos no município com wi-fi gratuito e QRCODE de 

identificação de horários. 

 



4.5 DESENVOLVIMENTO URBANO: 

 

4.5.1 Reestruturar o Plano Diretor, com foco na abordagem urbanística 

ambiental, nas ações estratégicas com abrangência municipal e 

integração regional e metropolitana;  

4.5.2 Reestruturar a legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, de 

modo a dar maior agilidade no controle da função social da propriedade 

urbana e a desburocratização dos processos;  

4.5.3 Redefinir o macrozoneamento do território, identificando as áreas 

prioritárias e restritas para o incremento da ocupação e do 

adensamento;  

4.5.4 Criar o Conselho da Cidade, órgão democrático responsável pela 

coordenação do planejamento urbano e atualização permanente do 

Plano Diretor;  

4.5.5 Aplicar os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, especialmente 

o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), para que se possa fazer a 

mediação entre os interesses privados e o direito à qualidade de vida 

urbana, com regras claras e transparentes;  

4.5.6 Promover o diagnóstico permanente das condições socioeconômicas e 

ambientais no município, quantificando, qualificando e identificando os 

problemas nas áreas de risco, loteamentos irregulares, assentamentos e 

áreas de preservação ambiental ocupadas;  

4.5.7 Revitalizar áreas históricas, em especial o Centro Histórico de Palhoça, 

preservando a identidade dos bairros e valorizando as características de 

sua história, gastronomia, organização social e cultura;  

4.5.8  Revitalizar e dinamizar os espaços públicos com novas praças e áreas de 

lazer;  

4.5.9  Organizar e hierarquizar o sistema viário e de transporte de massa de 

maneira a priorizar o transporte coletivo sobre o individual e o pedestre 

sobre o automóvel, criando alternativas de modais integrados; 

4.5.10 Promover a integração de Palhoça com a região metropolitana nas áreas 

de saúde, educação, social, infraestrutura, saneamento básico, 

habitação, geração de emprego e renda, segurança e mobilidade urbana. 

 



4.6  SANEAMENTO BÁSICO: 

 

4.6.1 Criar estratégias para implantação efetiva do novo marco legal do 

saneamento básico; 

4.6.2 Criar a Companhia Municipal de Limpeza Urbana e Melhoramentos de 

Palhoça; 

4.6.3 Promover projetos que visem a adaptação das edificações já existentes 

quanto ao uso de componentes e equipamentos hidrossanitários de 

baixo consumo e medição individualizada do volume de água consumido;  

4.6.4 Executar obras de sistemas de esgotamento sanitário que visem 

aumentar o percentual de população atendida;  

4.6.5 Promover a estruturação de um sistema de regularização, com a 

definição de procedimentos e normas relativas ao disciplinamento das 

atividades relacionadas com limpeza de fossas;  

4.6.6 Criar um programa de assistência técnica para elaboração de projetos e 

execução de sistemas individuais de tratamento de esgoto destinados à 

população de baixa renda;  

4.6.7 Reestruturar os critérios para elaboração de projetos de sistemas de 

esgotamento sanitário (coleta, tratamento e disposição final), 

respeitando as limitações ambientais, normativas e técnicas que 

envolvem estes projetos e obras;  

4.6.8 Conscientizar a população por meio de campanhas educativas sobre a 

importância da regularização das ligações na rede de esgoto e 

consequências negativas das ligações irregulares;  

4.6.9 Efetivar ações de fiscalização que visem à regularização das ligações 

prediais em rede pública de esgoto; 

4.6.10 Promover projetos de conscientização para a população, por meio de 

campanhas educativas permanentes, sobre a necessidade de diminuir a 

geração dos resíduos sólidos na fonte, a importância da separação, 

acondicionamento e disposição adequada dos rejeitos coletados;  

4.6.11 Criar um programa permanente de coleta seletiva de resíduos recicláveis 

para aumento da massa de resíduos recicláveis desviados da coleta 

convencional;  



4.6.12 Criar um programa permanente de coleta especial, varrição e limpeza de 

ruas, com alteração de frequência, horários, percursos e pessoal 

envolvido, de forma a manter a cidade mais limpa;  

4.6.13 Implantar uma estrutura especializada em manutenção e vistoria 

permanente no sistema de microdrenagem e macrodrenagem;  

4.6.14 Elaborar plano para realização de limpeza e desassoreamento nos rios 

utilizados pelo sistema de drenagem e reflorestamento de suas margens;  

4.6.15 Implantar sistema de alerta contra enchentes, de forma articulada com a 

Defesa Civil. 

 

4.7 MEIO AMBIENTE: 

 

4.7.1 Criar projetos para melhorar o licenciamento ambiental, com regras e 

ações de controle de atividades potencialmente geradoras de impactos 

ao meio ambiente ou utilizadoras de recursos naturais;  

4.7.2 Reestruturar os órgãos de fiscalização dos recursos materiais e humanos 

necessários ao correto desempenho das atribuições; 

4.7.3 Promover projetos de combate permanente das construções irregulares, 

realizando e mantendo o embargo das obras, bem como executando a 

demolição daquelas que efetivamente estão agredindo o meio ambiente; 

4.7.4 Promover a integração de projetos de educação ambiental nas escolas e 

com todas as demais Secretarias;  

4.7.5 Promover projetos de controle de emissão de ruídos, criando regras 

específicas para zonas de lazer e gastronômicas. 

 

4.8 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL: 

 

4.8.1 Promover parcerias com universidades, centros tecnológicos, escolas 

técnicas e profissionalizantes;  

4.8.2 Reestruturar projetos que busquem a promoção de acesso ao mercado 

das empresas; 

4.8.3 Promover o empreendedorismo e a formalização das empresas de forma 

rápida e desburocratizada; 



4.8.4 Criação do Observatório Municipal de Desenvolvimento Econômico que 

informe oportunidades de novos negócios e dados gerais sobre a 

economia do município; 

4.8.5 Coordenar e ampliar a Nota Fiscal Palhocense que alimenta o Fundo 

Municipal de Desenvolvimento Econômico; 

4.8.6 Atuar para construção de Associações de Desenvolvimento Local, onde 

mensalmente os empreendedores das regiões do município poderão 

apresentar demandas para o desenvolvimento econômico de suas 

regiões de atuação; 

4.8.7 Atuar na melhoria e agilidade dos processos de tributos, registros, 

impostos e desburocratização;  

4.8.8 Promover e estimular abertura e expansão de pequenos negócios que 

podem ser viabilizados através do crédito popular;  

4.8.9 Determinar que as compras públicas sejam realizadas em consonância 

com a Lei Federal Complementar 123/2006, inclusive controlando e 

divulgando dados estatísticos da participação, contratação e pagamentos 

para empresas do segmento dos pequenos negócios; 

4.8.10  Criação de mecanismo de garantia de pagamento pela Municipalidade 

nas Compras Públicas; 

4.8.11  Criação de mecanismo de divulgação de todas as licitações abertas pelos 

poderes executivos e legislativos municipal; 

4.8.12  Utilização preferencialmente de modalidades presenciais (ex. pregão 

presencial) para licitações que observem o preceituado na LC 123, como 

forma de estimular a contratação de empresas da região; 

4.8.13  Identificação dos produtos e serviços adquiridos pela prefeitura que 

poderão ser fornecidos por Micro e Pequenas Empresas e 

Microempreendedores Individuais; 

4.8.14  Disseminação de conhecimento/cultura para participação das Micro e 

Pequenas Empresas e Microempreendedores Individuais em Compras 

Públicas, com intuito de geração de riqueza local e promoção do 

aquecimento econômico da região; 

4.8.15  Criar o Planejamento Anual de Compras Públicas, divulgando 

oportunidades de vendas paras as Micro e Pequenas Empresas e 

Microempreendedores Individuais; 



4.8.16  Criar a Semana de Compras Públicas, divulgando o Planejamento Anual 

de Compras Públicas e ofertando capacitação e orientação das Micro e 

Pequenas Empresas e Microempreendedores Individuais; 

4.8.17  Instituir programa municipal para apoio na capacitação e habilitação de 

Micro e Pequenas Empresas e Microempreendedores Individuais, para 

que estes possam participar dos processos de compras públicas; 

4.8.18  Instituir programa municipal para contratação de 

Microempreendedores Individuais para prestação de serviços de 

pequenos reparos em edifícios públicos; 

4.8.19  Manter o programa municipal de exportação o Exporta Palhoça e 

realizar seminários e capacitações para empresas acessarem o mercado 

internacional; 

4.8.20  Desenvolver programas e ações em todas as regiões do município; 

4.8.21 Criar programas para inclusão de pessoas com necessidades especiais no 

mercado de trabalho;  

4.8.22  Instituir o Empreendedorismo como atividade extracurricular na rede 

municipal de educação; 

4.8.23 Criar espaço para ser desenvolvido o Centro de Empreendedorismo ou 

Incubadora de Micro e Pequenas Empresas e Microempreendedores 

Individuais, sendo mista, pública e vinculada ou operada através de 

convênio por entidade de representação exclusiva do segmento; 

4.8.24 Criar espaço para ser desenvolvido o Centro de Atendimento às 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Empreendedores 

Individuais, dando tratamento diferenciado no atendimento aos 

empresários e empreendedores do segmento (formalização, alvará, 

crédito, associativismo); 

4.8.25 Criar no município o papel do Agente de Desenvolvimento com 

colaborador especifico e realizar a sessão de espaço para criação do 

Centro Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Microempreendedores 

Individuais, sendo operado através de convênio por entidade de 

representação exclusiva do segmento; 

4.8.26 Ter políticas públicas específicas para arranjos produtivos diferenciados 

como micro e pequenas empresas do setor de confecção, salões de 

beleza, prestadores de serviços de construção, empreendedores 

individuais que desenvolvem atividades com alimentos etc; 



4.8.27  Criar programa de Incentivo a Inovação, ofertando apoio financeiro e de 

taxas para jovens empreendedores (entre 18 e 29 anos) que iniciarem 

empresas com caráter inovador; 

4.8.28 Criar programa de microcrédito (até 20 mil reais) voltado às 

microempresas e empreendedores individuais, inclusive para aqueles 

que possuem restrições, a com a criação de fundo de aval municipal; 

4.8.29  Atuar de maneira presente com ações de atendimento, informação e 

orientação às Micro e Pequenas Empresas e Microempreendedores 

Individuais para divulgação, fortalecimento e ampliação de programa de 

microcrédito no município; 

4.8.30  Criar a Semana de Crédito, com objetivo de divulgar o programa de 

microcrédito e ofertar capacitação e orientação sobre o tema para às 

Micro e Pequenas Empresas e Microempreendedores Individuais; 

4.8.31 Criação do Fórum ou Conselho Municipal das Micro e Pequenas 

Empresas e Microempreendedores Individuais ou Desenvolvimento 

Econômico, com participação de entidades representativas com objetivo 

de analisar e propor políticas públicas voltadas a criação do melhor 

ambiente de negócios para os empreendedores; 

4.8.32 Criação da Frente Parlamentar da Municipal das Micro e Pequenas 

Empresas e Microempreendedores Individuais ou Desenvolvimento 

Econômico na Câmara de Vereadores, com participação de entidades 

representativas com objetivo de analisar e apresentar parecer sobre leis 

relativas ao dia-a-dia dos empreendedores; 

4.8.33 Instituir o dia Municipal das Micro e Pequenas Empresas e 

Microempreendedores Individuais (09 de abril) com objetivo de 

comemorar a data e estimular a cultura do empreendedorismo local; 

4.8.34 Compromisso de realização anual da semana das Micro e Pequenas 

Empresas e Microempreendedores Individuais na mesma semana em 

que se comemora o dia municipal; 

4.8.35 Apoiar logística e financeiramente a participação de microempresas, 

microcervejarias e microempreendedores individuais, artesãos e grupos 

de economia solidária em feiras e eventos com apoio e realização do 

município, para promoção dos seus negócios e ampliação dos horizontes 

comerciais; 



4.8.36 Adequar toda a legislação municipal que interfere na instalação, 

formalização e regularização das Micro e Pequenas Empresas e 

Microempreendedores Individuais à legislação federal, estadual e 

municipal de incentivo ao segmento (PDM, Código de Posturas, 

Legislação Ambiental, Código Tributário etc.); 

4.8.37 Criar mecanismo de apoio às atividades das Associações de Micro e 

Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, pois a prática 

associativista fortalece o segmento econômico; 

4.8.38  Criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico para 

estimulo ao Desenvolvimento Econômico local; 

4.8.39 Campanha de Incentivo a formalização dos autônomos, como micro e 

pequenas empresas e microempreendedores individuais. 

 

4.9 CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA: 

 

4.9.1 Priorizar a Cultura como direito fundamental do cidadão promovendo o 

fortalecimento e a construção social de uma memória histórica para as 

futuras gerações;  

4.9.2  Criar parcerias e/ou convênios com outras instituições para promoção 

de programas, projetos e ações voltadas à cultura inclusiva, dentro dos 

princípios de respeito e igualdade;  

4.9.3  Criar projetos, programas e ações que assegurem o acesso aos bens, 

serviços e produtos da cultura, e a liberdade de expressão de grupos 

minoritários e comunidades em situações de exclusão social ou de 

vulnerabilidade, ou ainda que envolvam questões de gênero, orientação 

sexual e etnia; 

4.9.4 Promover a capacitação de gestores, produtores e demais agentes 

culturais visando à qualificação da produção artística e cultural na cidade, 

aliada às novas tecnologias de informação e comunicação;  

4.9.5  Adotar a Economia Criativa como uma das estratégias de 

desenvolvimento para Palhoça;  

4.9.6 Implementar Programa Economia Criativa para transformar habilidades 

criativas naturais como um ativo econômico e recurso para o 

desenvolvimento de negócios duradouros. E estimular modelos 

inovadores em setores como Artesanato, Gastronomia, Música, Moda, 



Design, Comunicação em geral, Games, Arquitetura, Cinema, Áudio 

Visuais; 

4.9.7 Implementar Programa de Economia Solidária que provoque a criação de 

modos de produção alternativo, incentivando empreendedorismo e 

trabalho coletivo ou associado para comunidades de interesse social; 

4.9.8 Desenvolvimento da Rota Cultural e Gastronômico Açoriana (Enseada do 

Brito e Região Sul); 

4.9.9 Ampliar o volume de investimento do PalhoçaInveste; 

4.9.10 Aplicar lei que concede incentivos econômicos e benefícios fiscais às 

empresas ou entidades que se estabeleçam no Município ou nele 

ampliem ou reativem suas atividades; 

4.9.11 Fomentar a implantação e o desenvolvimento de condomínios de 

empresas e de polos e incubadoras de base tecnológica; 

4.9.12 Realizar estudo com base em geolocalização para identificação de 

possíveis áreas de condomínios de empresas e de polos e incubadoras de 

base tecnológica; 

4.9.13 Criar o Plano de Desenvolvimento Econômico para os próximos 10 anos. 

 

4.10 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: 

 

4.10.1 Realizar parcerias com os diversos setores da sociedade para promover 

e incentivar a transferência de tecnologias visando a estruturação de 

ações mobilizadoras do desenvolvimento econômico, social e ambiental 

do município;  

4.10.2  Criar estratégia de atividades para os diversos organismos públicos e 

privados que atuam direta ou indiretamente no desenvolvimento de 

inovação em prol da municipalidade;  

4.10.3  Desenvolver projeto de incentivo a tecnologias voltadas ao 

desenvolvimento sustentável por meio dos Arranjos Promotores de 

Inovação;  

4.10.4  Promover canais e instrumentos qualificados de apoio à inovação para o 

desenvolvimento sustentável e para a transição à Economia Verde;  

4.10.5 Reestruturar o processo de implantação do Projeto de Prefeitura Digital 

por meio do Sistema de Processos Eletrônicos;  



4.10.6 Consolidar o relacionamento Cidadão por meio do Portal do Cidadão 

Palhocense; 

4.10.7 Desenvolver Centros de Inclusão Digital e torná-los acessíveis. 

4.10.8  Ampliar os Centros de Inclusão Digital em comunidade de Interesse Social; 

4.10.9  Disponibilizar Internet em praças e espaços públicos para exploração da 

iniciativa privada; 

4.10.10  Criar o Programa PERIFERIA DIGITAL – Internet de Graça nas 

comunidades carentes com viés de inclusão; 

4.10.11  Desenvolver o programa Inova Palhoça, com ações voltadas para 

Smart City;  

4.10.12  Estimular a instalação de Startups no Município. 

 

4.11 AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO: 

 

4.11.1 Definir programas integrados de recursos humanos, para a melhoria dos 

níveis educacionais e de capacitação profissional dos trabalhadores e 

para prevenção de doenças ocupacionais; 

4.11.2 Criar plano municipal de qualificação que contemple formação de mão 

de obra qualificada para atuar nos setores de desenvolvimento do 

município; 

4.11.3 Promover a capacitação tecnológica, gerencial e a formação de 

empreendedores;  

4.11.4 Criar plano municipal de qualificação que contemple os empresários e 

empreendedores que conduzem pequenos negócios, estabelecendo 

parceria com órgãos de apoio, entidades representativas e instituições 

de ensino médio, escola de jovens e adultos e ensino superior, incluindo 

inclusive, funcionários e a preparação de mão-de-obra das comunidades 

com cursos gratuitos; 

4.11.5 Desenvolver o programa Soluções Locais e Consultorias para as empresas 

em parceria com a instituições Municipais de Ensino Superior; 

4.11.6 Instituir o Sistema de Inspeção Municipal, Estadual e Federal para 

agricultores, pescadores e maricultores do município; 

4.11.7 Instituir Programa Escola do Mar com orientação e formação de jovens 

para atividade da Economia do Mar; 



4.11.8 Realização ações de venda de produtos derivados de cultivo marítimo 

para consumo na alimentação da rede municipal de ensino e venda a 

preço de custo para família de comunidades de interesse social; 

4.11.9 Fortalecer as ações do Arranjo Produtivo Local da Maricultura, em 

articulação com produtores e entidades parceiras; 

4.11.10  Promover a produção e a qualidade das ostras de Palhoça, com 

campanhas estaduais, nacionais e internacionais; 

4.11.11 Intensificar a assistência técnica aos produtores na Maricultura; 

4.11.12  Implementar parcerias para realizar o resgate histórico das comunidades 

pesqueiras com o objetivo de preservar a cultura local, integrando-as aos 

serviços turísticos; 

4.11.13  Cadastrar e realizar Programa de Agricultura Familiar para venda de 

alimentos para consumo na alimentação da rede municipal de ensino e 

venda a preço de custo para família de comunidades de interesse social; 

4.11.14  Promover feiras itinerantes para venda dos produtos do Programa de 

Agricultura Familiar. 

 

4.12 TURISMO: 

 

4.12.1 Promover a articulação com os Governos Estadual e Federal, entidades 

de Classe e sociedade civil organizada, visando garantir a infraestrutura 

adequada ao município, de acordo com os princípios do planejamento, 

da sustentabilidade e da participação social;  

4.12.2 Resgatar e promover as Festas Típicas da colonização Palhocense;   

4.12.3 Melhorar a Infraestrutura de Turismo nas praias com implementação de 

decks como sistema de proteção da vegetação ciliar; 

4.12.4 Melhorar a Infraestrutura de Sinalização para o Turismo; 

4.12.5 Impetração de pontos de atendimento ao cidadão com informações, 

mapa da cidade, banheiros, chuveiros e pontos de comércio; 

4.12.6 Lançamento de Editais para comercialização das temporadas de verão 

para iniciativa privada; 

4.12.7 Criar campanhas de promoção para turismo local, regional, interestadual 

e internacional nos principais pontos de visitação da cidade como Parque 

Estadual Serra do Tabuleiro, Praia da Guarda do Embaú, Praia da Enseada 

do Brito, Praia do Sonho, Praia de Pedras Altas, Mirante da Pedra do 



Urubu, Ilha do Papagaio, Fortaleza de Araçatuba, Rota Caminho 

Cervejeiro, Pico da Pedra Branca; 

4.12.8 Realizar em parceria com iniciativa privada eventos esportivos e de 

negócios no município; 

4.12.9 Aperfeiçoar a divulgação do calendário de eventos da cidade; 

4.12.10 Ampliar a oferta de chuveiros, sanitários e guarda-volumes públicos 

nas praças e bairros;  

4.12.11 Realizar a capacitação dos guias de turismo, de acordo com as 

necessidades de segmentação do setor;  

4.12.12 Garantir a preservação dos conjuntos arquitetônicos históricos; 

4.12.13  Organizar um banco de dados com informações sobre produções 

artísticas e culturais, produtores e serviços correlatos;  

4.12.14  Construir um Centro de Informação e Acolhimento do Turista de 

Palhoça; 

4.12.15 Promover o turismo de aventura e gatronônomico; 

 

 

4.13 SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA DO CIDADÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS: 

 

4.13.1 Reestruturar o sistema de segurança da cidade, provendo o município 

com o uso de inteligência artificial na captação de imagens e identificação 

de infratores;  

4.13.2 Ampliar a parceria com o Governo do Estado no aumento de efetivos de 

Policiais Militares e Civil; 

4.13.3 Reestruturar a Guarda Municipal de Palhoça (GMP), com equipamentos 

inovadores que permitam forte e rápida atuação; 

4.13.4 Descentralizar a GMP, tornando mais efetiva a atuação nos bairros, 

praças, escolas, postos de saúde, terminais e órgãos da administração 

direta e indireta;  

4.13.5 Aumentar o efetivo da GMP realizando novo concurso público; 

4.13.6 Implementação do Pacto Palhoça; 

4.13.7 Ampliação do Sistema de Controle e Monitoramento de Palhoça; 

4.13.8 Aumentar as unidades de vigilância eletrônica com câmeras e drones; 

4.13.9 Educação preventiva, monitoramento e inteligência; 

4.13.10 Promover programas de rondas presenciais e virtuais; 



4.13.11 Intensificar a participação da GMP, no auxilio as crianças no entorno 

das escolas públicas em especial na travessia de ruas nos horários de 

entrada e saída da escola; 

4.13.12 Implantar sistema de alerta contra intemperes da Natureza; 

4.13.13 Reestruturação técnica, legal e informacional do Procon Municipal; 

4.13.14 Promover campanhas municipais de segurança no trânsito, visando 

transformar a cidade em modelo nacional de trânsito seguro;  

4.13.15  Implantar sistemas de monitoramento em toda cidade;  

4.13.16  Implantar o projeto “Guarda Municipal Voluntário Mirim 

Palhocense”;  

4.13.17  Ampliar as rondas escolares e patrimoniais. 

 

4.14 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA: 

 

4.14.1  Reestruturar os CRAS e CREAS através de investimento em recursos 

humanos, de melhoramento e ampliação da frota de veículos e obras nos 

espaços físicos de trabalho existentes;  

4.14.2 Implementar ou ampliar programas de visitação domiciliar; 

4.14.3 Instituir o VALE GÁS – distribuição do vale gás para pessoas em situação 

de vulnerabilidade; 

4.14.4 Instituir o Programa de Cesta Básica ao Idoso; 

4.14.5 Criação do instituto de políticas públicas e proteção da família; 

4.14.6 Estruturar e ampliar a oferta de atendimento ao CREAS Pop (Centro de 

Referência para População em Situação de Rua); 

4.14.7  Reestruturar o atendimento as Pessoas Idosas, em parceria com a 

Secretaria de Saúde, para que os idosos passem o dia recebendo 

atendimento psicossocial, alimentar e da área da saúde;  

4.14.8 Criar a Casa de Acolhimento para Adolescentes vítimas de violência e em 

situação de vulnerabilidade;  

4.14.9  Criar a Casa de Acolhimento a Pessoas em Situação de Rua;  

4.14.10  Apoiar e fortalecer as Coordenadorias e Conselhos através de ações 

de formação, capacitação, melhor adequação de espaço físico, 

disponibilização de recursos humanos e materiais e demais suportes. 

 

 



4.15 ESPORTE E LAZER: 

 

4.15.1  Desenvolver projetos esportivos de inclusão social;  

4.15.2  Desenvolver projetos de formação esportiva;  

4.15.3 Apoiar as organizações não-governamentais que fomentem o esporte 

amador; 

4.15.4  Implantar projetos para pessoas com necessidades especiais;  

4.15.5  Incentivar projetos esportivos que usem o meio ambiente como área de 

prática;  

4.15.6  Ampliar a integração das atividades desportivas comunitárias com as 

áreas da educação, saúde e segurança pública;  

4.15.7  Priorizar a realização de competições de modalidades onde haja atletas 

locais de destaque, aumentando o potencial de atração de novos 

praticantes;  

4.15.8  Priorizar a criação de espaços de lazer em todos os bairros, com a 

construção de quadras poliesportivas, academias ao ar livre, mesas de 

dominó e xadrez, pistas de skate, quadras de basquete de rua etc.;  

4.15.9 Incentivar a realização de competições nos bairros, como corridas de rua, 

basquete de trios, torneios de “pipas”, etc.;  

4.15.10 Oferecer atividades de esporte e lazer dedicadas à terceira idade nos 

bairros mais movimentados; 

4.15.11 Promover parcerias com federações esportivas como forma de 

viabilizar projetos e infraestrutura física; 

4.15.12 Manter calendário intenso e anual de atividades esportivas e de lazer 

nos bairros. 


