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Nossa motivação é trabalhar para as pessoas. Por isso, queremos promover 

uma gestão comprometida com a excelência, onde o combate ao desperdício e 

a corrupção são o norte da nossa administração. Nela, não faltará dedicação, 

respeito e carinho ao povo e a esta cidade que tanto amamos. 

Nossa Gestão terá foco em instrumentos de planejamento e 

acompanhamento de metas pautadas na disciplina da execução orçamentária 

e na implantação de planos e projetos para a concepção de novas soluções 

para a cidade de Franca. A implementação das nossas ações levará o 

município a ter o seu papel de protagonismo no nosso Estado. 

O Plano de Governo aqui apresentado representa o desafio para um 

modelo de gestão de alto desempenho. 

 

 

 

• Objetivos principais de atuação de Governo: 
 

Governar dialogando com a sociedade de forma transparente com ações 

voltadas primordialmente as pessoas que mais precisam buscando a igualdade 

social;  

Governar com Responsabilidade Fiscal;  

Governar Cuidando da Vida das Pessoas; 

Estabelecer políticas públicas de caráter social de forma inclusiva para 

todos os cidadãos;  

Potencializar as ações na Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, 

Turismo, Políticas Públicas para as Mulheres, Esporte, Juventude, Lazer, 

Segurança, Defesa Civil, Trabalho, Receita, Emprego, Economia; 

Potencializar a economia e trabalho com visão no desenvolvimento 

sustentável;  

Focar na Construção da Infraestrutura Urbana e Planejamento, bem 

como programas voltados à Habitação, Uso do Solo, Mobilidade, Transporte e 

Meio Ambiente; 

Desenvolver uma estrutura administrativa, orçamentária e previdenciária, 

com foco em gestão, planejamento, controle e resultados; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

• AÇÃO SOCIAL 
 

 A presente proposta de trabalho na área social contém as principais 

ações a serem desenvolvidas no quadriênio 2021-2024 pela Secretaria 

Municipal de Ação Social, responsável pela elaboração e gestão da Política de 

Assistência Social.  

 As ações aqui planejadas seguem as normativas nacionais que orientam 

a gestão pública, particularmente, os princípios e diretrizes do Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS), Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto 

do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto do Idoso e demais 

regulamentações pertinentes ao trabalho social.  

 

Assistência Social 

Rever a Lei Municipal do Programa Renda Mínima (ampliar o número de 

vagas) e a Lei de Benefícios Eventuais, adequando-as às necessidades da 

população em situação de vulnerabilidade social decorrentes da pobreza, das 

violações de direitos e privação de acesso ao trabalho e à renda, temporários; 

 

Reorganizar os serviços de proteção social básica e especial existentes 

e ampliar o número de pessoas atendidas nos seguintes programas: 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) 

desenvolvido pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos (PAEFI) desenvolvidos pelos Centros de Referência Especializados 

de Assistência Social (CREAS); 

 

Reestruturar o CREAS Moema (região norte), atualmente funcionando 

em local cedido; 

 

Reorganizar os serviços para população em situação de rua, isto é: 

serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias; Casa de Passagem 

e Centro Pop; 

 

Ampliar os serviços de proteção social especial executados pelas 

Entidades de Assistência Social: Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias na modalidade Centro-Dia e 

Residência Inclusiva; 

 

Implantar república para jovens egressos do serviço de acolhimento 

institucional. 

 

Ampliar vagas no serviço de acolhimento para idosos em instituição de 

longa permanência, priorizando a modalidade casas-lares (unidades com 

capacidade para acolher até 10 pessoas); 



 

Reformar e ampliar o espaço físico do Serviço de Acolhimento para 

Adultos e Famílias (Abrigo Provisório); 

 

Implantar 01 (um) Centro-Dia para Pessoas Idosas na região Sul e 

ampliar vagas nas demais regiões, através da realização de chamamento 

público, viabilizando atendimento de mais 120 pessoas idosas em situação de 

vulnerabilidade social que apresentam a necessidade de apoio para realização 

das atividades de vida diária, fortalecendo vínculos familiares e prevenindo 

situação de isolamento social e institucionalização; 

 

Reestruturar as unidades de CRAS, CREAS e Centro Pop, através de 

investimento em recursos humanos, equipamentos e melhorias nos espaços 

físicos; 

 

Fortalecer o apoio aos Conselhos Municipais de Assistência Social, 

Direitos da Criança e do Adolescente, da Pessoa Idosa, da Pessoa com 

Deficiência, da Condição Feminina, da Juventude e da Comunidade Negra; 

 

Implantar um canal de denúncias de situações de violência contra 

mulheres, idosos e pessoas com deficiência;  

 

Reimplantar o processo de formação continuada para os profissionais 

que atuam nos serviços de assistência social na rede pública e privada; 

 

Elaborar o Plano Municipal Decenal de Assistência Social (2021-2031); 

 

Implantar 2 CRAS, um na região Nordeste e outro na região Centro-

Oeste de Franca, possibilitando redistribuir o grande número de bairros que 

integram essas regiões e aprimorar os serviços de PAIF e gestão dos 

territórios; 

 

Implantar o Serviço de Abordagem Social através da realização de 

chamamento público, com a finalidade de identificar incidência de trabalho 

infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, 

realizando apoio, orientação e encaminhamento para os serviços da rede local; 

 

Implantar a Vigilância Socioassistencial com a função de produzir, 

sistematizar e analisar informações sobre as situações de vulnerabilidade e 

risco social que incidem sobre os indivíduos e famílias de um determinado 

território, bem como a cobertura e a qualidade dos serviços desenvolvidos pela 

rede local. 

 

Aprovar a Lei Família de Origem para assegurar repasse de benefício 

aos familiares que apresentam condições de acolherem pessoas idosas. 

 

Criação de Programa Franca Sem preconceito 



• Criação de políticas públicas para público LGBTQIA+; 

• Criação de políticas públicas para comunidade Negra, oferecendo 

promoção de programas para igualdade racial; 

• Criação da coordenadoria de PCD: realização de ações e 

atividades para inclusão da pessoa com deficiência; 

• Criação de um canal para denúncias contra o preconceito a toda 

e qualquer pessoa; 

 

 

 

Propostas para Ações Comunitárias 

- Ampliar o apoio técnico e financeiro às Associações de Bairros e 

Centros Comunitários para a realização de atividades focadas nas 

necessidades dos cidadãos; 

- Implantar educação continuada para líderes comunitários, ampliando a 

capacidade de resolutividade dos problemas locais; 

 

 

• CULTURA 
. 

Buscar uma ambiência favorável para o desenvolvimento de arte e 

cultura, através da iniciação artística projetos ajustados as necessidades dos 

grupos artísticos, equipamentos em condições de serem utilizados e recursos 

financeiros; 

 

Fortalecer as ações culturais já existentes – Orquestra Sinfônica de 

Franca, Orquestra Jovem de Franca, Projeto Águas de Março, Feira do Livro, 

entre outros, criando regras objetivas para escolha dos artistas para as 

apresentações; 

 

Criação do projeto ARTE E CULTURA NOS BAIRROS, projeto que leva 

artistas Francanos a apresentar a sua arte nos bairros; 

 

Criação do projeto OFICINA DE ARTES, espaço e estrutura condizentes 

com a apresentação de artistas renomados trazidos até Franca para troca de 

experiências; 

 

Criação de projeto MOBILIDADE PARA O TEATRO DE RUA, condições 

para que os grupos se apresentem em diferentes locais da cidade ou mesmo 

fora dela; 

 

Criação do projeto ESCOLA DE ARTE NOS BAIRROS, um projeto para 

iniciação artística para a população; 

 

Criação do POLO CULTURAL, local para ensaios oficinas, ações, trocas 

de experiências culturais e artísticas; 



 

Criação do projeto DIVULGANDO ARTES, ações especificas de 

propagandas e difusão de todas as ações artísticas e culturais desenvolvidas 

por grupos Francanos;  

 

Criação da Escola Municipal de Artes; 

 

Instalação de equipamentos para a criação artística nas áreas de: Artes 

Plásticas, Fotografia, Música, Teatro, Dança, Circo e Audiovisual; 

 

Fortalecimento e suporte para busca de recursos através da Lei Aldir 

Blanc; 

 

Ordenação para uso do Teatro Municipal, com a criação de um protocolo 

para utilização do espaço; 

 

Manutenção e ampliação das estruturas culturais já existentes – 

Museus, Centros culturais, Bibliotecas públicas e Arquivos Históricos; 

. 

Criação do FestCultura (Festival de Cultura de Franca); 

 

Realização de eventos culturais de acordo com a demanda dos vários 

perfis de público existente na cidade (sexo, idade, escolaridade, renda) 

valorizando os artistas locais nestes eventos. Teatro, musicais, apresentações 

diversas de forma descentralizada em vários locais com facilidade de acesso 

ao público; 

 

 Incentivar e promover os movimentos de cultura popular como: Feiras 

de Artesanato, Carnaval, Hip Hop, Rap, Cosplay, Break, Capoeira, entre 

outros; 

 

Popularizar o acesso dos francanos a produção cultural; 

 

Concurso de contos e poesias junto aos estudantes; 

 

Criação do CineLegal – salas populares de cinema; 

 

Adequar locais já existentes, como salas de aula de escolas municipais, 

centros comunitários e associações de moradores para exibição de filmes 

educativos para pais de alunos e moradores locais; 

 

. Desenvolvimento de site específico de Arte e Cultura; 

 

Site específico contendo o cadastro dos artistas locais, agenda de 

eventos, informações e divulgação das ações culturais de Franca. 

 

 



• DESENVOLVIMENTO 
 

Garantir a manutenção e ampliação dos projetos existentes que já vem 

contribuindo para o desenvolvimento econômico de Franca; 

 

Criação da Incubadora Tecnológica; 

Com objetivo de fortalecer o surgimento de novas empresas em 

desenvolver produtos nas áreas de tecnologia da informação, mecatrônica, 

mecânica, eletrônica e robótica. Inicialmente para atender demandas das 

indústrias locais e posteriormente patentear novas tecnologias para demandas 

externas. O projeto será montado com parcerias das instituições de ensino de 

Franca – ETEC (Industrial e Colégio Agrícola), SENAC, SENAI, FATEC, Uni-

Facef e Unifran. 

 

Criação do Banco de Empregos: 

Banco de Dados de currículos classificados por áreas (categorias e 

funções). Além do cadastro do currículo, será oferecido um Banco de Vagas 

onde as empresas anunciaram as vagas de empregos disponíveis. 

 

Criação de programa de geração de empregos; 

Fortalecer o crescimento de empresas francanas, capacitando 

empresários e colaboradores buscando manter o crescimento destas em 

relação aos empregos, renda, tributos com competitividade; 

 

Criação do PIDE (Programa de Incentivo à Diversificação 

Empresarial); 

Fortalecer o surgimento de novas empresas em diversos setores da 

economia, sejam comércios, serviços e indústrias. Como o já ocorrido com as 

indústrias de: Confecções e Moda Íntima, Alimentícios, Química e Cosméticos, 

Móveis e Construção Civil, Acessórios e Calçados Feminino e Infantil. 

 

Criação do programa Mais Tecnologia; 

Criação de Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) atendendo diversas 

áreas de demanda empresarial de Franca; 

 

Realização de feiras de tecnologia, trazendo mais conhecimento para os 

empresários locais incluindo palestras com profissionais de referência neste 

segmento; 

 

Construção do Centro de Convenções: 

Novo centro que atenda a demanda dos eventos de negócios existentes 

em Franca e demais eventos; 

 

 

 

 



Incremento de Parcerias Público Privada: 

Facilitando a implantação de projetos e ações em parceria com o setor 

privado, facilitando investimentos em Franca que não podem ser realizados 

somente pelo orçamento público municipal. 

 

Reativação da EPROFRAN (Escola Profissionalizante de Franca); 

Criação de um Centro Profissionalizante Municipal, atendendo a 

demanda da indústria, comércio e serviços garantindo a qualificação e 

capacitação profissional de seus colaboradores; 

 

Criação de núcleo de controle e combate à corrupção e 

Compliance; 

 

Colocar equipe de servidores para realizar trabalhos de controle dos 

contratos de compra de bens e serviços; 

Realizar ações em conjunto com o Observatório Social e outras 

agências de controle e combate a corrupção; 

 

 

Criação do Programa Municipal de Habitação: 

- Ampliar o Programa Municipal de Habitação evitando o surgimento de 

edificações irregulares (favelas). Mantendo inclusive a totalidade de 

atendimento da população com saneamento básico (tratamento de esgoto e 

abastecimento de água). 

 

Criação de programa de plataformas econômicas 

Programa que busca soluções para a retomada de desenvolvimento 

econômico e social da cidade pós pandemia. 

 

• EDUCAÇÃO 
 

ACOLHIMENTO: 

Realizar acolhida e reintegração social da equipe de trabalho, alunos e 

familiares na volta às aulas pós-pandemia do coronavírus com grande foco em 

ações psicológicas; 

Reestruturação da parte pedagógica de acordo com as leis;  

Planejamento do espaço e adaptação referente ao uso de materiais 

preventivos da Covid-19;  

Avaliação diagnóstica. 

 

SEMPRE É TEMPO DE FORMAÇÃO: 

Realizar formação continuada para gestores, professores e equipes de 

apoio das unidades escolares municipais, através do Centro de Formação para 

Profissionais da Educação; 

Desenvolver reuniões de integração contínua família/escola 

 



@ESCOLA 

Implantar agenda virtual e sistema wi-fi em todas as escolas municipais; 

Inclusão digital nas salas de aula; 

 

DO PONTO AO CONTO  

Aumentar a prática da leitura e escrita na escola; 

Investir em novos acervos de literatura infantil; 

Aprimorar a formação de professores neste sentido literário; 

Estimular a criatividade e interpretação; 

Desenvolver técnicas que desperte o interesse do aluno pela leitura. 

 

É HORA DA CRECHE  

Ampliar vagas em unidades de creches, chegando a 100 creches 

municipais; 

Incluir aulas de línguas (inglês) nas fases I e II das creches e na pré-

escola municipal; 

Implantar o 1º ano de ensino fundamental nas creches escolas; 

Implantar o ensino de temo integral nas salas de pré-escolas municipais; 

Rever atribuições dos assistentes sociais lotados na educação, em 

consonância com o projeto de lei federal que regulamenta a profissão na área; 

Alinhar atuação dos pedagogos da Secretaria da Educação que 

orientam as creches no município; 

Reordenar a divisão de merendas; 

Reordenar os processos de compra e distribuição de material 

pedagógico nas escolas e creches municipais; 

Desenvolver estratégias para a valorização e melhoria do IDEB das 

escolas municipais. 

 

 

FUNDAMENTAL I 

Implantar de forma gradativa o contraturno no Fundamental I; 

Desenvolver metodologias tecnológicas para as salas de aulas; 

Incentivar projetos que valorizam e aproximam a escola e a família. 

 

EJA 

Reordenar e ampliar o atendimento do EJA, assegurando ensino 

presencial e semipresencial; 

Implantar ensino técnico e profissionalizante municipal para jovens e 

adultos; 

Manter e aprimorar o cursinho popular. 

 

AJA 

Incentivar um olhar cuidadoso dos gestores para a questão dos idosos 

em processo de alfabetização; 

Investir significativamente na formação continuada dos professores que 

irão trabalhar com o AJA; 



Oferecer um projeto de leitura dinâmico e específico pata os alunos de 

alfabetização de jovens, adultos e idosos; 

Desenvolver um programa que incentive os jovens, adultos e idosos a 

participarem do AJA. 

 

SALA DE RECURSOS 

 

Oferecer melhorias para o atendimento; 

Incentivar os profissionais atuantes nas salas e agregar serviços 

especiais ao grupo. 

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA  

Ampliar a equipe responsável pela manutenção preventiva das unidades 

escolares municipais. 

 

 

 

• ESPORTE 
 

Implantar programa e ações para o Esporte em suas quatro 

manifestações desportivas: desporto educacional, desporto de participação, 

desporto de rendimento e desporto de formação(*); objetivando especialmente 

a prática das atividades físicas e desportivas para o desenvolvimento integral, 

formação para a cidadania, inclusão social, promoção da saúde e do lazer 

ativo, além da representação esportiva da cidade. 

 

Escolinha de Esportes:  

Reeditar o programa de iniciação esportiva (desporto educacional) 

ampliando a capacidade de atendimento às crianças em diversas modalidades 

esportivas. 

 

Talentos do Futuro: 

Programa de formação e aperfeiçoamento esportivo compondo as 

categorias de base das modalidades esportivas de representação (desporto de 

formação). 

 

Rendimento: 

Promover o esporte de rendimento em todas as modalidades esportivas 

de representação do município, inclusive no paradesporto, coordenando a 

gestão através de convênios e parcerias com as associações esportivas, onde 

couber.   

 

Esporte Inclusão:  

Estimular e oportunizar a prática de atividades físicas e esportivas para 

pessoas com deficiência e portadores de necessidades especiais 

(paradesporto). 



 

Bolsa Atleta:  

Otimização do Programa Bolsa Atleta contemplando atletas de 

rendimento e profissionais integrantes de comissões técnicas das equipes de 

representação da cidade. 

 

Jogos Eletrônicos: 

Promoção de atividades e competições para jovens engajados em esporte 

eletrônico (eSport); 

 

Infraestrutura:  

Construção de novas áreas de esportes e lazer, com estrutura 

poliesportiva a exemplo do Centro Poliesportivo Hélio Palermo, Praça da 

Juventude e Centro Esportivo do Cambuí, localizados de modo a atender todas 

as regiões da cidade. 

 

 

 

• PLANEJAMENTO URBANO 
 

Revisão de Leis: 

Revisão e Atualização do Plano Diretor no Município de Franca. 

 

Atualização do Código de Edificações: 

Objetivo de desburocratizar, atualizar e tornar eficaz o processo de 

aprovação de projetos. 

 

Implantação do Alvará online/Alvará Na Hora: 

Sistema de aprovação rápida e licenciamento do projeto, mediante 

requerimento do interessado profissional e proprietário.  

 

Atualização da Lei de Uso e Parcelamento do Solo – n° 137/2008. 

 

Atualização da Lei de Proteção da Bacia do Rio Canoas – n° 

4.420/1994. 

 

Criação do “Conselho Municipal de Planejamento Urbano”: 

Composto por representantes da sociedade civil, entidades de classe e 

demais setores da construção civil, e prestação de serviços urbanos, que visa 

ampliar a discussão das necessidades relacionadas a infraestrutura urbana.  

 

Planejamento da Infraestrutura Urbana: 

Tem o objetivo de diminuir o déficit pontual das necessidades urbanas 

em bairros consolidados.  

Convênios:  



Criação do “Tira Dúvidas Projetos”: Um canal de comunicação entre 

técnicos responsáveis pelo Setor de Aprovação e técnicos e proprietários de 

obras da construção civil, a fim de esclarecer dúvidas. Parceria com entidades 

de classe. 

 

Programa Teto Seguro: 

Fornecimento de projetos populares e acompanhamento profissional 

para a construção de moradias de baixa renda, parceria com AERF – 

Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Franca.   

 

Habitação: 

Implantação de Programas Habitacionais; 

Cadastro Habitacional de Interesse Social (Central da Habitação); 

Requalificação/Reforma de Imóveis de famílias de baixa renda; 

Aluguel Social – Viabilizador locacional de imóveis para famílias de baixa 

renda.  

 

Implantação do Sistema de Georeferenciamento: 

Processo com o objetivo de reconhecimento das coordenadas 

geográficas do município, a partir da utilização de mapas ou imagens, 

possibilitando ainda a interligação de dados de todas as secretarias; 

 

Reordenamento e interligação de bairros através de avenidas/Anel Viário, 

promovendo o descongestionamento do trânsito em locais estratégicos; 

 

Revitalização das Praças do Centro e Estação; 

 

Restauração, repaginação, acessibilidade das Praças e implantação do 

Programa Cidadania Perto de Você, no quiosque da Praça Barão; 

 

Plano de Mobilidade Urbana: 

Junto às demais necessidades de implantação do plano de mobilidade 

urbana, criar pontos de Comércio Popular, implantar o Programa Cidadania 

Perto de Você junto às estações regionais de ônibus. 

 

Abertura de novas avenidas: 

- Identificar as principais rotas de crescimento urbano do município traçados 

pelo Plano Diretor, e construir avenidas compatíveis e coerentes com estas 

tendências de crescimento. 

 

Ampliar a Operação tapa buraco: reestruturar o Tapzap para atender 

demanda de buracos espalhados pelas ruas da cidade. 

. 

Ampliar a Operação Recapeamento: 

- Manter o Projeto de Recapeamento Municipal em todo perímetro urbano. 

 

Programa Cidadania Perto de Você: 



Disponibilizar em cada região da cidade o atendimento de Serviços 

Públicos/Digital à População, relacionados à saúde, educação, segurança e 

transporte. 

 

Programa Força Tarefa: 

Regionalizar Serviços Públicos de Manutenção Programada de 

atendimento à população.  

 

Programa Reaproveitar: 

Usinagem de material coletado e arrecadado para reuso em próprios 

públicos ou doação, reduzindo o lixo direcionado ao aterro. 

 

 

• SAÚDE 
 

A política de saúde enfrenta os desafios de: 

Reorganizar e fortalecer a assistência por meio de ações integradas em 

saúde com as áreas técnicas e unidades gerenciais, de modo a possibilitar 

maior articulação de suas ações; 

Garantir a sustentabilidade das ações de cuidado em saúde por meio da 

ampliação da cobertura de Atenção Básica e aprimoramento da Atenção à 

Urgência e Emergência e Hospitalar, articulando os serviços de saúde para 

respostas as necessidades de saúde da população; 

Certificar equipamentos de saúde pública com critérios de qualidade, 

humanização e aprimorar as ferramentas de acompanhamento, supervisão e 

avaliação dos contratos e instrumentos congêneres celebrados com 

organizações da sociedade civil; 

Promover a cultura de registro de dados e garantir o retorno da 

informação fonte/serviços, fortalecendo sua utilização no planejamento, 

organização e na tomada de decisão; 

Instrumentalizar a rede municipal para a gestão de riscos visando o 

enfrentamento de surtos e epidemias sazonais; 

Assegurar o acompanhamento sistemático e informatizado da atividade 

assistencial da rede buscando facilitar o acesso ao histórico e condição de 

saúde do usuário SUS; 

Atender as demandas de saúde dos grupos sociais em situação de 

vulnerabilidade frente às suas necessidades, com equidade; 

Promover o acesso qualificado aos serviços de saúde, respeitando as 

especificidades do território, quais sejam: 

 

Atenção Primária à Saúde 

        I. Atenção Ambulatorial Especializada  

        II. Atenção à Urgência e Emergência 

        III. Atenção Hospitalar 

   Vigilância em Saúde 

Gestão do SUS no município de Franca 



 

 

Atenção Básica 

 

1 - Ampliar Número de Equipes de Estratégia da Saúde da Família; 

     Ampliar número de equipes de atenção básica; 

     Programa TeleSaúde; 

     Serviço Teleconsultoria por 0800. 

 

2 - Ampliar o acesso da Atenção Primária à Saúde de qualidade no 

município de Franca, reformando, adequando e reequipando as Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs), através do Programa de Requalificação de Unidade 

Básica de Saúde.  

 

3 - Ampliar o acesso da população aos serviços de Atenção Psicossocial; 

     Ampliar vagas nos serviços de Residências Terapêuticas, destinados à 

desospitalização de hospital especializado; 

     Criar Unidades de Acolhimento para Adultos; 

     Criar Unidades de Acolhimento Infanto-Juvenil; 

     Implantar CAPS Infantil; 

     Fortalecer o atendimento intersetorial para pessoas em situação de uso 

abusivo de álcool e outras drogas; 

     Implantar cadastro unificado e integrada na rede de atendimento em álcool 

e outras drogas; 

     Fortalecer as ações de abordagem do Programa Nacional de Controle do 

Tabagismo (PNCT). 

   

4 - Aprimorar Ações de Vigilância em Saúde; 

     Reduzir o coeficiente de incidência de tuberculose; 

     Intensificar ações para doenças em eliminação; 

     Criar Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde para 

atuação nas emergências e saúde pública, situação que demanda o emprego 

urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de risco, danos e 

agravos à saúde pública;  

     Estruturar a Sala de Situações, objetivando evidências a partir da análise da 

situação da saúde da população, de modo a fortalecer a gestão e as práticas 

em saúde coletiva;  

     Adquirir equipamentos, mobiliários e insumos para áreas técnicas que 

integram a vigilância em saúde, visando à estruturação e fortalecimento do 

setor;  

     Investir na capacitação da rede de serviços de saúde para a execução das 

ações de vigilância em saúde;  

     Criar na gestão de saúde do município o Núcleo de Vigilância a Acidentes, 

Violência e Estímulo à Cultura de Paz;  

      Investir na capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de 

Combate a Endemias para o desenvolvimento de ações e serviços de vigilância 

em saúde de forma complementar e integrada;  



 

 

5 - População em situação de rua: 

     Ampliar o acesso da população em situação de rua nos serviços de saúde 

no município de Franca; 

     Ampliar o atendimento do Consultório de Rua; 

     Construir linhas de cuidados para a população em situação de rua em sua 

integralidade, no cuidado de diversas situações e ciclos de vida, como as 

mulheres, gestantes e puérperas, crianças e adolescentes, adultos e idosos, 

bem como nas diversas comorbidades como: hipertensão, diabetes, 

transtornos mentais, usuários e dependente de drogas, tuberculose, IST, de 

forma a contemplar a circulação deste indivíduos nos serviços de atenção 

básica, atenção especializada e rede de urgência e emergência e serviços 

hospitalares. 

       Incluir temáticas de vulnerabilidades da situação de rua nos processos de 

educação permanente dos territórios. 

 

6 - Saúde da Criança e do Adolescente: 

     Fortalecer a rede entre saúde e educação as ações voltadas para crianças e 

adolescentes nas escolas municipais e estaduais, conforme preconizado pela 

portaria ministerial 1055 de 24/07/2017: das ações do âmbito do Programa 

Saúde na Escola – PSE; 

I. Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti; 

II. Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas 

escolas; 

III. Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas; 

IV. Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos; 

V. Prevenção das violências e dos acidentes; 

VI. Identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de 

doenças em eliminação; 

VII. Promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor; 

VIII. Verificação e atualização da situação vacinal; 

IX. Promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade 

infantil; 

X. Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com 

possíveis sinais de alteração; 

XI. Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS;  

XII. Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com 

possíveis sinais de alteração. 

 

 

7 - Aprimorar ações de Vigilância, promoção e proteção as doenças 

imunopreveníveis, assegurando a cobertura vacinal adequada selecionadas de 

acordo com o Programa Nacional de Imunização. 

 

8 - Ampliar horário de atendimento para vacinação em toda a rede de saúde. 

 



9 - Saúde da Mulher: 

    Aumentar a cobertura de exames Papanicolau na faixa etária (25 a 64 anos); 

    Aumentar rastreamento, detecção precoce e acompanhamento do câncer do 

colo de útero e de mama; 

    Qualificar e implementar ações de grupo para planejamento familiar e 

reprodutivo; 

     Monitorar protocolo de boas práticas de assistência ao parto na maternidade 

de Franca; 

     Qualificar a assistência ao pré-natal, ampliando o percentual de gestantes 

capacitadas precocemente com a primeira consulta até a 12ª semana nas 

Unidades Básicas de Saúde, através da Estratégia de Saúde da Família e da 

Equipe de Atenção Primária. 

 

10 - Saúde do Idoso: 

        Realizar a avaliação multidimensional da pessoa idosa na atenção básica 

em 100% dos idosos matriculados na ESF ou EAB, utilizando o parâmetro de 

atenção a pessoa idoso; 

        Assegurar que contenha profissionais de saúde nos equipamentos para 

idosos da Secretaria de Assistência Social do Município. 

 

11 - Saúde Bucal: 

      Implantar o Centro de Especialidade Odontológicas (CEO): 

O tratamento oferecido nos Centros de Especialidades Odontológicas é 

uma continuidade do trabalho realizado pela rede de atenção básica.  O CEO 

deve realizar uma produção mínima mensal em cada especialidade definida na 

Portaria 1.464/GM, de 24 de junho de 2011: diagnóstico bucal com ênfase no 

diagnóstico e detecção do câncer de boca, periodontia especializada, cirurgia 

oral menor dos tecidos moles e duros, endodontia e atendimento a portadores 

de necessidades especiais.  

        

        Implantar Laboratórios Regionais de Prótese Dentária: 

O LRPD é um estabelecimento que realiza o serviço de prótese dentária 

total, prótese dentária parcial removível e/ou prótese coronária/intrarradiculares 

e fixas/adesivas.  

 

        Expandir a cobertura de equipes de Saúde Bucal; 

 

12 - Construção do prédio para abrigar o Serviço Especializado em Infecção 

Sexualmente Transmissível/Aids/Hepatites (IST/Aids/Hepatite); 

 

13 -  Implementar a Rede de Atenção Integral à Saúde da pessoa em 

situação de violência; 

 

14 - Construir novo Núcleo de Gestão Assistencial (NGA); 

 

 

 



15 - Saúde Ocular: 

        Implementar a assistência oftalmológica aos alunos matriculados no 1º 

ano do ensino público. 

 

16 - Saúde da Pessoa com Deficiência: 

        Aprimorar a integração dos serviços da atenção básica e especializada no 

cuidado as pessoas com deficiência nos diversos territórios; 

        Ampliar o fornecimento de órteses e próteses e meios de locomoção no 

serviço de reabilitação. 

 

17 - Atenção Domiciliar – Programa Melhor em Casa 

       Ampliar a cobertura do Programa Melhor em Casa, para garantir a 

integralidade das ações da atenção domiciliar e contribuir para a 

desospitalização. 

 

18 - Atenção à Urgência e Emergência 

       A Rede de Atenção às Urgências tem como objetivo reordenar a atenção à 

saúde em situações de urgência e emergência de forma coordenada entre os 

diferentes pontos de atenção que a compõe, de forma a melhor organizar a 

assistência, definindo fluxos e as referências adequadas. 

       É constituída pela promoção: Prevenção e Vigilância em Saúde; Atenção 

Básica; SAMU 192; Força Nacional do SUS; UPA 24h; Unidades Hospitalares e 

Atenção Domiciliar. 

 

19 - Componente Hospitalar da Rede de Atenção às Urgências 

       O Componente Hospitalar integra a Rede de Atenção às Urgências. A 

organização por meio da ampliação e qualificação das Portas de Entradas 

Hospitalares de Urgência, das enfermarias clínicas de retaguarda, dos leitos de 

Cuidados Prolongados e dos leitos de terapia intensiva, além da organização 

das linhas de cuidado prioritárias de traumatologia, cardiovascular e 

cerebrovascular tem como objetivo o cuidado integral e qualificado aos 

pacientes em situação de urgência e emergência. 

 

       A Rede de Atenção a Urgência e Emergência e organizada nos seguintes 

serviços de saúde: 

Componente Pré-hospitalar Móvel: SAMU 192; 

Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24 horas; 

Pronto-socorro Municipal; 

Componente hospitalar (hospitais gerais e estratégicos da RUE, leitos de 

UTI e leitos de apoio e retaguarda e leitos de longa permanência); 

Componente de Atenção Domiciliar. 

 

         Articular e integrar o Componente Hospitalar articulado com os demais 

componentes pertencentes a Rede de Urgência e Emergência: Promoção, 

Prevenção e Vigilância à Saúde; Atenção Básica em Saúde; SAMU 192 Força 

Nacional de Saúde do SUS; UPA 24h e o conjunto de serviços de urgência 24 

horas e Atenção Domiciliar;  



         Pactuar os fluxos previamente definidos, com o objetivo de garantir o 

acolhimento aos pacientes, intervir em sua condição clínica e realizar a conta 

referência para os demais pontos de atenção do sistema municipal de saúde, 

proporcionando a continuidade do tratamento com impacto positivo no quadro 

de saúde individual e coletivo da população; 

         Adotar um modelo único de classificação de risco; 

         Pactuar fluxos de encaminhamento; 

         Realizar mutirões de cirurgias eletivas. 

 

20 - Desenvolvimento, Ensino e Pesquisa em Saúde 

        Ofertar ferramentas para o consumo e desenvolvimento de pesquisa, 

diretrizes clínicas e protocolos assistenciais para aplicação e qualificação da 

prática assistencial e gerencial. 

 

        Estabelecer diretrizes e ofertar formação/educação permanente, 

fomentando a integração ensino e serviço para qualificação dos trabalhadores 

e aumento da resolutibilidade da rede municipal de saúde. 

 

21 - Tecnologia da Informação e Comunicação 

        Implementar o acesso digital do cidadão às unidades de saúde do 

município; 

        Fornecer aos usuários do SUS a agenda fácil para qualificar o 

agendamento de suas consultas, exames e procedimentos no município.  

        Desenvolver e lançar aplicativo para que os usuários do SUS conheçam 

as informações sobre os serviços mais adequados, próximos e qualificados 

para os atendimentos de saúde pretendidos ou necessários. 

 

22 - Saúde da população LGBTQI+ 

 

 Criar condições de atendimento e acompanhamento para usuários do 

SUS nestas condições com respeito, organização e condizente com as 

necessidades apresentadas. 

 

 

• SEGURANÇA E CIDADANIA 
. 

Criação da Força Municipal de Segurança: 

Projeto que permite a Prefeitura de Franca remunerar policiais civis e 

militares em horários de folga podendo fornecer serviços de segurança para o 

município em escolas, eventos e locais estratégicos coibindo a violência e o 

tráfico de drogas. 

. 

Central de Monitoramento: 

Unidade Central para o monitoramento de pontos estratégicos, bairros e 

praças com intuito de agilizar os serviços de segurança no atendimento de 

ocorrências. 



. 

Patrulhamento Rural: 

Implantação de sistema de monitoramento no perímetro rural. Equipados 

com rádios transmissores com faixa específica, estações repetidoras 

localizados em pontos estratégicos, GPS, os agentes de patrulhamento 

(proprietários, caseiros, moradores rurais) irão comunicar ocorrências para 

Polícia Militar (Rural e Ambiental); 

Aumento do efetivo da Guarda Municipal; 

Aumento de acordo com a demanda existente para os serviços e 

atividades previstas em lei para a Guarda Civil Municipal; 

Cuidado de patrimônios, serviços e instalações, com monitoramento de 

câmeras e alarmes; 

 

Transporte alternativo seguro: 

Adequação e melhoria do trabalho de táxi, mototáxi, aplicativos, 

entregadores e vans, oferecendo treinamento e ajuda para aumentar a 

segurança para todos. 

 

Programa Trânsito tranquilo: com ações educativas aos condutores e 

também feita nas escolas municipais e estaduais. 

 

Adequação à Lei Federal 13022/2014, estatuto geral das guardas municipais, 

instituindo normas gerais de funcionamento destas. 

 

Aumento do número de efetivo e graduação interna. 

 

Criação da corregedoria e ouvidoria para possíveis convênios com os 

governos estadual e federal. 

 

Programa GCM valorizada, valorização dos profissionais através de ações de 

treinamento pelas academias de Polícia Civil e Militar, capacitação, poder de 

polícia e ajuste nas letras de fiscais. 

 

Regulamentação e adequação do Código Ambiental.  

 

Trânsito: 

. Criação da CETRAN (Central de Monitoramento de Trânsito): 

- Instalação de câmeras e semáforos inteligentes em vias de grande 

fluxo de veículos, monitorando e controlados por uma central com técnicos e 

engenheiros de trânsito, evitando pontos de congestionamento em horários de 

pico. 

. 

Expandir a Rede de Ciclovias: 

- Expandir a rede de ciclovias nas principais avenidas das regiões Sul e 

Norte da cidade. 

. 

 



Criação da Rede de Motovias: 

- Definir corredores para motociclistas em vias de acesso a bairros com 

maior concentração de empresas industriais. 

 

Criação do Programa de Segurança para o Pedestre: 

- Sistema de sinalizações através de placas, semáforos e faixas 

garantindo a segurança dos pedestres. 

. 

Construção de viaduto: 

Realização de estudo de tráfego identificando pontos de 

congestionamento e acidentes onde possam viabilizar a construção de viadutos 

facilitando a mobilidade urbana nestes locais. 

. 

Implantação de corredores de ônibus: 

- Regulamentação de faixas exclusivas para ônibus em avenidas com 

maior número de tráfego de linhas facilitando a mobilidade do transporte 

coletivo. 

. 

 

CUIDADOS PARA MULHER: 

 

Criação de programa Dona de Mim 

Voltado para mulheres, e que comtemple todos as ações abaixo. 

 

Reestruturação da Casa da Mulher Vitimizada; 

 

Capacitação profissional voltada as mulheres com apoio a pequenas e 

médias empresas; 

 

Criação de Fundo Municipal para financiar ações que favoreçam a 

mulher empreendedora. 

 

Criação de plataforma com conteúdo específico para mulheres buscando 

auxiliar carreira e negócios; 

 

Criação de plataforma com conteúdo específico para mulheres vítimas 

de violência para acolhimento, orientação e atendimento; 

 

Criação de serviço de atendimento online a mulheres vítimas de 

violência; 

 

Criação de projeto Mulheres que Inspiram: canal com conteúdo 

mostrando histórias de mulheres que inspiram atitudes e ações positivas na 

cidade; 

 

Criação de projeto Estimulador de Carreira: voltado para estimular e 

acelerar mulheres no mercado de trabalho; 



 

Fortalecimento de parcerias: buscar entidades parceiras que já 

executam ações voltadas a apoio e incentivo à mulher. 

 

. 

Programa JOVENS CONECTADOS 

  

Criação da Ouvidoria – Jovem Atuante: 

- Programa de valorização da opinião dos Jovens em diversas áreas do 

Município. Integrando estes como agentes ativos no processo de implantação 

de políticas públicas locais. 

 

Criação do projeto Língua Solta para formação de jovens em língua 

estrangeira: 

Projeto que visa capacitar jovens carentes para ensino em língua 

estrangeira – Inglês e Espanhol. Possibilitar intercâmbios e outras 

oportunidades que venham a contribuir o crescimento profissional destes 

jovens. 

. 

PROGRAMA NOVOS IDOSOS: 

 

Construção de Centros Regionais de Convivência do Idoso: 

- Centro que oferece serviços de assistência social, atividades 

recreativas, ocupacionais e de lazer para a população acima de 60 anos. 

. 

Implantação do projeto Franca Amiga do Idoso: 

- Vem com o objetivo de proporcionar envelhecimento ativo de acordo 

com os fundamentos da OMS (Organização Mundial da Saúde), otimizando 

oportunidades para a Saúde, Participação e Segurança. Melhorando a 

qualidade de vida da população a medida que envelhece. Este projeto consiste 

em ações divididas em 8 principais tópicos distintos que seguem abaixo: 

 

1.Prédios Público e Espaços Abertos 

2.Transporte 

3.Moradia 

4.Participação Social 

5.Respeito e Inclusão Social 

6.Participação Cívica e Emprego 

7.Comunicação e Informação 

8. Apoio Comunitário e Serviços de Saúde 

 

 

 

 

 

 



• SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE 
 

Criação da Coordenadoria de Cuidado com Animais; 

 

Criação do projeto RESGATE ANIMAL:  

- Guarda civil e equipamentos (carros e caminhões), prontos a atender 

chamados de maus tratos, animais atropelados, oriundos dos grupos que 

cuidam de bem-estar animal; 

 

Transformação e adequação do canil Municipal em um AMBULATÓRIO 

MÉDICO VETERINÁRIO; 

 

Ampliação do número de castrações mensais de cães e gatos para a 

população; 

 

Contratação de serviços Hospitalares Médico-Veterinários para 

atendimentos dos animais sob os cuidados do Município; 

 

Implementar no município uma política voltada ao combate dos maus-

tratos aos animais, estímulo e posse responsável, fazendo valer o Código de 

Defesa e Proteção dos Animais de Franca; 

 

Criação da Escola de Agricultura Orgânica Municipal: 

- Constituir uma horta orgânica no Jardim Zoobotânico para atividades 

com estudantes da rede municipal de ensino e munícipes interessados. 

 

Criação do Programa Lixo Consciente; 

Aumentar o tempo de vida útil do Aterro Sanitário: 

- Implantar sistema de tratamento de resíduos, partindo inicialmente da 

separação de todos os materiais recicláveis com posterior trituração do 

restante e depósito em bolsas fechadas, impermeáveis, onde após 36 meses 

os resíduos são retirados e utilizados como biofertilizantes. O sistema ainda 

possui captação de biogás, sendo totalmente ecológico em face da 

transformação do mesmo em energia. Esta tecnologia não produz chorume, e o 

lixo não tem contato com o solo, de modo a impedir a contaminação do lençol 

freático, e sem nenhum passivo ambiental. 

 

Elaborar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para o 

Município de Franca – Por meio do Plano será possível estabelecer políticas 

públicas com objetivo de: estimular a prática da reciclagem, prolongar a vida 

útil do aterro sanitário, estabelecer normas para utilização e disposição 

adequada dos resíduos de construção civil e afins. 

 

Implantação do sistema de aproveitamento de recursos energéticos nos 

novos empreendimentos municipais; 

 



Construir sistema de coleta de água pluvial para retenção com infiltração 

da água no lençol freático, iluminação natural e uso de lâmpadas led e 

fluorescente (econômicas), torneiras com redutores de pressão/fechamento 

automático, equipamento de reuso de água, calçadas ecológicas; 

 

Implantação do programa de incentivar a criação de jardins e áreas 

verdes nas residências para aumentar a permeabilidade do solo; 

 

 

 

Criação de novos Parques Municipais; 

Manter projeto de criação de novos parques ecológicos com o intuito de 

disponibilizar estruturas que facilitem o contato da população com a natureza e 

favorece a pratica de atividades esportivas.  

 

Construção Novo Orquidário Municipal: 

- Novo orquidário para cuidar das espécies nativas e exóticas e se 

tornando uma referência para experientes orquidófilos, bem como para visitas 

de interessados. 

 

Projeto Franca Sustentável: 

- Implantar programa de incentivo ao saneamento rural por meio de 

incentivo à instalação de fossas sépticas nas propriedades; 

 

Elaborar o Plano Municipal de arborização Urbana composta por: censo 

arbóreo, avaliação qualitativa da arborização existente, critérios para a 

implantação da arborização urbana, programa de podas e remoções; 

 

Implantar o Centro de Educação Ambiental no Parque João Roberto 

Corrêa; 

 

Implantar o Programa de Recuperação de Matas Ciliares Rurais por 

meio de incentivos e orientações técnicas aos produtores; 

 

Incentivar a prática do consumo consciente junto à população, 

realizando campanhas, distribuindo materiais educativos nas escolas, etc;  

 

Implantar os Postos de Entrega Voluntária (PEVs) de lâmpadas 

fluorescentes, pilhas, baterias e medicamentos; 

 

Ampliar sistema de educação ambiental; 

 

Realizar trabalho de integração entre as secretarias municipais para a 

conscientização e difusão do conteúdo da Agenda Ambiental; 

 

Implementar oficina de educação ambiental itinerante sobre resíduos 

sólidos – Coleta seletiva e Aterro Sanitário nas escolas; 



 

Equipar o Centro de Educação Ambiental Municipal da Região de 

Franca, (Jardim Zoobotânico) proporcionando condições de atendimento aos 

alunos da educação formal e da população em geral por meio de oficinas, 

palestras, visitas monitoradas, trilhas e afins; 

 

Estabelecer parcerias com universidades sobre conscientização 

ambiental nos cursos oferecidos pela instituição; 

 

Ampliar a produção de mudas de plantas nativas; 

 

Estabelecer parceria com a AERF e Associação de Arquitetos sobre 

construções sustentáveis e gerenciamento de resíduos da construção civil. 

 

 

• TURISMO 
 

Fortalecer e unir a Governança, envolvendo-os para o desenvolvimento 

do Turismo receptivo; 

Fortalecer a inteligência turística buscando inovação nas ações para o 

crescimento do Turismo;  

Fortalecer o Turismo receptivo regional tendo Franca como base neste 

crescimento; 

Fortalecimento da associação Turística Lagos do Rio Grande;  

Criação de Roteiros integrados para Franca e região; 

Melhoria na divulgação de pontos atrativos Turísticos de Franca. 

 

 


