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INTRODUÇÃO  

  

 cidade é o território onde as pessoas vivem, trabalham, produzem, criam suas famílias 

e desenvolvem suas potencialidades e seus talentos. Para isso, precisam de bens e 

serviços que em grande parte dependem da atuação do poder público municipal, como 

é o caso da Saúde, da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer. 

Nesse sentido, a Gestão Participativa da população é fundamental na nossa concepção de 

administração municipal. Ela deve e será incorporada ao dia-a-dia da gestão pública de Jales, 

não apenas como uma diretriz, mas também como nossa marca e método de trabalho. 

Condições dignas de vida são um direito de todos, cabendo à sociedade e, em especial, ao 

governo municipal, lutar para transformar a realidade local, assegurando tais direitos. A 

inclusão social, dessa maneira, deve dar conta dos aspectos sociais, econômicos, urbanos e 

políticos da vida na cidade.  

Também queremos uma cidade inclusiva que assegure acesso às políticas públicas para todos 

os seus moradores e que respeite e valorize as características do ser humano, suas opções e 

diferenças de raça, de gênero, de geração, de opção religiosa, de orientação sexual, de 

condições físicas ou mentais. 

Cabe à Prefeitura garantir permanente acesso ao atendimento integral para todos os que 

procuram a rede pública de Saúde, oferecendo serviços de qualidade e tratamento humano e 

respeitoso. 

Também compete ao município assegurar na Educação pública o acesso à ciência, à 

tecnologia, às artes e à filosofia, contribuindo para que os futuros cidadãos desenvolvam suas 

habilidades e potencialidades. 

Políticas públicas abrangentes na geração de empregos e na Assistência Social, assim como 

a disponibilização de equipamentos públicos, serviços e infraestrutura de qualidade, são 

essenciais para proporcionarem às pessoas uma melhor qualidade de vida e o bem-estar 

social. 

Nossa cidade deve ser acolhedora: é nela que convivemos com nossas famílias, nossos 

amigos, nossos vizinhos. É em nossa cidade que, independentemente de onde tenhamos 

nascido, nos sentimos aceitos, nos sentimos parte integrante de sua identidade e atuamos 

como construtores e partícipes de seu desenvolvimento.  

Mas a cidade também deve ser o espaço que nos propicie as oportunidades e os meios para 

sermos o que sonhamos e o que nossas habilidades e talentos nos permitam ser. 

Uma cidade assim, acolhedora, inclusiva e de oportunidades – é a Jales que construiremos 

juntos! 
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1. Criação e implementação do “Plano de Incentivos Fiscais e de Infraestrutura” com o 

objetivo de estimular novos investimentos privados, promovendo o desenvolvimento 

econômico e a geração de novos empregos no município de Jales. 

 

2. Implantar o “Programa de Atração de Investidores e Empreendedores”, que visa 

promover intenso contato institucional entre a Prefeitura, empresários e investidores 

nacionais e internacionais, com o objetivo atrair novos investimentos e empregos para o 

município, através da promoção da imagem de Jales e da região e da difusão do “Plano de 

Incentivos Fiscais e de Infraestrutura”, da “Rota do Vinho de Jales” e demais programas e 

projetos que vierem a ser implementados. 

 

3. Numa ação direta e imediata de combate à pobreza e à exclusão social, instituir a “Rede de 

Formação Profissional Pública” dos cidadãos, em parceria com instituições públicas e 

privadas, através da oferta permanente e gratuita de cursos profissionalizantes, de modo a 

capacitá-los para iniciarem rapidamente numa profissão que possa lhes assegurar trabalho 

digno e renda para o sustento próprio e de sua família. 

 

4. Criar o programa “Cidadão Aprendiz”, como uma extensão da Rede de Formação 

Profissional Pública, destinado à população jovem, proveniente de famílias mais vulneráveis, 

aliando a experimentação profissional e a formação na mesma política pública, através da 

priorização desses jovens às vagas de estágio remunerado em órgãos públicos municipais, 

estaduais e federais, comércio, indústria, setor de serviços e Organizações da Sociedade Civil 

do município, reduzindo os impactos do desemprego e da crise econômica e gerando 

alternativas reais de inclusão social e produtiva. 

 

5. Promoção da Igualdade e da Inclusão Social na geração de empregos,  com base no 

combate à informalidade e na superação da precarização do trabalho, com respeito à 

diversidade de gênero, raça, etnia, faixa etária, orientação sexual e deficiência, estimulando 

também a oferta de vagas a egressos do sistema penitenciário, jovens que cumprem medidas 

socioeducativas e população em situação de rua. 

 

6. Implantar o “Plano de Desenvolvimento dos Centros de Bairro e Comércio de Rua de 

Jales”:  

• Realizando estudos de vocação econômica dos bairros, com o objetivo de criar um plano 

fiel às características locais, visando a criação de empregos, a inclusão social e a qualidade 

de vida; 

• Desenvolvendo os centros de bairros, o comércio de rua e as feiras livres, com a promoção 

de melhorias urbanísticas, paisagísticas e habitacionais por meio de ações, investimentos 

e intervenções programadas; 

• Promovendo e divulgando o Calendário de Feiras Livres Municipais. 

 

7. Fortalecimento das políticas de estímulos aos MEIs - micro empresários individuais – e aos 

micro e pequenos empresários, com prioridade nas áreas de Economia Criativa: 

gastronomia, artes cênicas, música, artes visuais, literatura e mercado editorial, audiovisual, 

animação, games, softwares, publicidade, rádio, TV, moda, arquitetura, design, cultura 

popular, artesanato, entretenimento, eventos e turismo cultural: 

• promovendo formação e capacitação permanente, em parceria com a ACIJ, SEBRAE, 

SINCOMÉRCIO e SINCOMERCIÁRIOS; 

• promovendo políticas de acesso dos MEIs e micro e pequenas empresas às compras 

públicas municipais; 

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

DIRETRIZES E AÇÕES 
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• disponibilizando linhas de crédito, de capital de giro, por meio do Banco do Povo, BNDES 

e demais agentes financeiros, objetivando a criação de empregos. 

 

8. Estímulo aos empreendimentos econômicos solidários, com o fomento à Economia Solidária 

e o trabalho associado e cooperativo e sua integração em redes de cooperação na produção, 

comercialização e consumo de bens e serviços: 

• qualificando-os e fortalecendo seus princípios de autogestão, cooperação e solidariedade, 

gestão democrática e participativa, distribuição equitativa das riquezas produzidas 

coletivamente, desenvolvimento local e territorial integrado e sustentável, respeito aos 

ecossistemas, preservação do meio ambiente, valorização do ser humano, do trabalho e 

da cultura; 

• promovendo políticas de aquisições públicas e privadas dos bens e serviços oferecidos;  

• facilitando a concessão de créditos junto ao Banco do Povo, BNDES e demais agentes 

financeiros.  

• o fortalecimento de cooperativas que possuam enquanto cooperadas pessoas em situação 

de vulnerabilidade social. 

 
9. Implementação do Programa de Inclusão Produtiva - que visa a capacitação profissional 

e o encaminhamento ao mercado de trabalho, tendo como público alvo as famílias 

acompanhadas pela política de Assistência Social, mas executado pelo departamento 

responsável pela geração de empregos. 

 
10. Fomentar e atrair a realização do máximo de eventos regionais, estaduais, nacionais e 

internacionais na cidade de Jales, gerando oportunidades de trabalho e renda, movimentando 

as áreas de hotelaria, alimentação, turismo e demais setores do comércio e serviços, além de 

reafirmar o status do município como Centro de Região e de novas oportunidades. 

 

11. Reformulação do atendimento do PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador, em conjunto 

com a agência do Ministério do Trabalho de Jales, oferecendo apoio direto aos trabalhadores, 

por meio de: 

• encaminhamento às vagas de trabalho disponíveis; 

• facilitação e encaminhamento aos cursos da Rede de Formação Profissional Pública e 

demais programas disponíveis no município;  

• esclarecimento acerca de direitos trabalhistas; 

• cálculos relativos às rescisões de contratos de trabalho; 

• realização de procedimentos relativos a contratações e rescisões de contratos de trabalho; 

• apoio à elaboração de currículos de trabalho; 

 

12. Implantação de um Portal de Internet e APP de celular, com o objetivo de garantir um 

sistema eficiente de oferta e procura de emprego, renda e trabalho, para cadastramento 

de vagas de trabalho (permanentes, temporárias e diaristas) diretamente pelos 

empregadores, disponíveis à toda população, para acesso, cadastro e envio de currículos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aperfeiçoar o controle da dívida pública e dos processos de compras e pagamentos do 

município, como objetivo de: 

• avaliar possibilidades de redução de taxas de juros de empréstimos obtidos junto ao 

sistema financeiro, considerando os impactos na Economia provocados pela pandemia do 

Novo Coronavírus e pela política de redução da taxa de juros do Banco Central; 

EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E COMBATE À CORRUPÇÃO 

DIRETRIZES E AÇÕES 
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• Aperfeiçoar os processos de compras e pagamentos realizados pelo município, 

considerando os rombos nas contas públicas já identificados e os que, porventura, ainda 

possam estar ocorrendo. 

 

2. Redução de despesas com Energia Elétrica - Implantação gradativa da Usina de Energia 

Solar Fotovoltaica Municipal, que suprirá toda a necessidade de energia elétrica dos prédios 

públicos, áreas públicas e iluminação pública a cargo da Prefeitura de Jales. 

 

3. Redução de despesas com aluguéis – Reestruturação da planta de prédios públicos 

municipais, de maneira a otimizar o uso e diminuir despesas diretas com aluguéis, 

materiais, equipamentos, pessoal de atividade meio, água e energia elétrica. 

 

4. Redução de despesas e aumento de eficiência da Frota Municipal – Implantação de 

software de gestão de frota, responsável pelo gerenciamento e controle de abastecimentos 

e manutenções de todos os veículos da frota municipal. 

 

5. Implantar o e-Gov e adotar práticas inovadoras de governança e gestão e medidas 

de monitoramento e inteligência, trazendo: 

• eficiência para a administração; 

• redução de custos; 

• combate à corrupção e aos malfeitos no serviço público;  

• agilidade e melhoria na prestação dos serviços aos cidadãos; 

• aumento do nível de satisfação dos cidadãos. 

 

6. Reorganização das Secretarias Municipais, com o objetivo de alcançar maior eficiência 

administrativa; 

 

 

 

Nosso modelo de gestão tem na Participação Cidadã um elo fundamental para fazer funcionar 

a complexa engrenagem que é a administração do Município de Jales e o cuidado com os seus 

49.201 habitantes. 

Para tanto, sabemos que é essencial 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.  

Vamos trabalhar para solidificar e expandir o quadro de participação e controle social no 

município. 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.  

GESTÃO PARTICIPATIVA E CIDADÃ 
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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. 

 

 

 

 

 

1. Realizar o planejamento de médio e longo prazo, com participação da sociedade, tendo como 

perspectiva: “Jales 2030 - a cidade que queremos”.  

 

2. Democratizar a elaboração do Orçamento Municipal, promovendo a participação da 

sociedade local no planejamento, no acompanhamento e na fiscalização da execução 

orçamentária.  

 

3. Consolidar os canais de participação, como os conselhos gestores de unidades ou de políticas 

públicas, no intuito de ampliar os espaços de decisão.  

 

4. Promover a articulação entre os diversos canais de participação cidadã, na esfera municipal, 

estadual ou federal.  

 

5. Desenvolver processos de formação continuada para conselheiros, conselheiras e lideranças 

comunitárias, objetivando acesso à informação sobre o funcionamento do poder público e 

das especificidades da administração municipal.  

 

6. Implantar experiências de mutirão como forma de qualificação e apropriação dos espaços 

públicos.  

 

7. 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. 

 

 

Quando pensamos em espaços públicos que sejam convidativos para passarmos as nossas 

horas de lazer junto à nossa família ou aos amigos, nos damos conta de que Jales ainda não 

conseguiu entregar esses espaços para a sua população. 

Sem grandes atrativos naturais que sirvam como fonte de lazer e diversão, muitas vezes os 

únicos lugares que dispomos são as praças da cidade, que nem sempre se encontram em 

boas condições de conservação, segurança, paisagismo ou que ofereçam equipamentos que 

nos permitam apenas descansar e curtir o nosso dia. 

Da mesma maneira, praticar esportes em Jales não é tarefa fácil. Os equipamentos públicos 

existentes, que nem sempre estão disponíveis aos nossos cidadãos, também carecem de 

certos cuidados e mais atenção do poder público.  

O acesso ao esporte e ao lazer no município é direito de cada um e dever da nossa prefeitura, 

pelo qual deve se garantir e multiplicar a oferta de atividades esportivas, competitivas e de 

lazer à toda a população, considerando sua importância no desenvolvimento integral do 

indivíduo, na formação da cidadania e na qualidade de vida do seu povo. Precisam, da mesma 

maneira, ser encarados como instrumentos de inclusão social e de pertencimento, a partir da 

criação de igualdade de oportunidades a todos os jalesenses, eliminadas todas as formas de 

discriminação. 

É isso o que estamos dispostos a oferecer para Jales e a sua população em termos de esportes 

e lazer: OPORTUNIDADES!  

ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 

DIRETRIZES E AÇÕES 
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8. Viabilizar a implantação gradativa do “Parque da Cidade” – Compreende as áreas do Bosque 

Municipal e área anexa a ser adquirida pelo município, com os seguintes equipamentos 

públicos: 

• Pistas de caminhada e ciclovia em toda a extensão do parque; 

• 2 Lagos artificiais, com peixes e sistema de drenagem para irrigação permanente de toda 

a vegetação do bosque, diminuindo os riscos de incêndios; 

• Calçamento e implantação de aceiro em todo o perímetro interno para impedir a 

propagação de incêndios; 

• Sala de Educação Ambiental, com espaço de aprendizagem, museu de fósseis e animais 

empalhados; 

• Área de Piquenique; 

• Arvorismo e Tirolesa; 

• Trilhas autoguiadas dentro do bosque, com a identificação dos animais e de espécies 

nativas, através de placas descritivas, ilustrativas e QR Code; 

• Sanitários e bebedouros de água; 

• Academia ao ar livre; 

• Área de alimentação; 

• Feira permanente de artesanato; 

• Espaço do empreendedor (área livre para instalação itinerante de atividades 

empreendedoras de lazer, esporte e cultura); 

 

9. Revitalização da Matinha do JACB, com: 

• Construção do portal de entrada; 

• Cercamento e calçamento de toda a área externa; 

• Trilhas autoguiadas, com a identificação dos animais e de espécies nativas através de 

placas descritivas, ilustrativas e QR Code; 

• Implantação de aceiro em todo o perímetro interno para impedir propagação de incêndios; 

• Implantação de sistema permanente de irrigação, para diminuir as possibilidades de 

incêndios. 

 

10. Instituir o projeto “Manhã de Lazer para Todos” – com atividades de lazer e saúde 

itinerantes, nas manhãs de domingo e feriados, periodicamente em todas as áreas da cidade, 

para pessoas de todas as idades, em parceria com Associações de Bairro, Clubes de Serviços 

e  estagiários das universidades locais, com o objetivo de contribuir na melhoria da qualidade 

de vida dos cidadãos, proporcionando atividades lúdicas, brincadeiras, esportes, danças e 

jogos recreativos.

 

11. Implantar atividades em parques e praças, promovendo oficinas e aulas das diferentes 

manifestações culturais e esportivas. 

 

12. Construir pistas para caminhada, playgrounds, áreas para atividades corporais ao ar livre e 

formação da comunidade, além de quadras e campos esportivos. 

 

13. Criar o projeto de lazer nos bairros, por meio de estrutura móvel - ônibus ou caminhão-baú - 

levando diversão a todas as regiões da cidade, em especial as mais carentes e distantes, numa 

ação conjunta dos departamentos de Esporte e de Cultura. 

 

14. 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. 

 

15. Desenvolver em parceria com as secretarias da Educação, da Saúde e Assistência Social, 

projetos e programas em parcerias com entidades que desenvolvem atividades voltadas para 

crianças e jovens no município, buscando a inclusão social, a diversificação de modalidades e 

atividades esportivas. 

DIRETRIZES E AÇÕES 
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16. Apoiar as associações existentes e incentivar a criação de novas associações, com a finalidade 

do desenvolvimento social, tendo no esporte um dos pilares para a inclusão de crianças, jovens 

e adultos. 

 

17. Assegurar o investimento no esporte de alto rendimento, potencializando parcerias com a 

iniciativa privada. 

 

18. Valorizar as atividades de futebol de campo, futebol society e esportes coletivos de quadra - 

futsal, vôlei, basquete, handebol e outros - como atividades de convivência coletiva e 

democratizar o uso dos campos e espaços destinados à sua prática, em parceria com as 

comunidades próximas aos locais destinados às práticas dessas modalidades. 

 

19. Incentivar o esporte adaptado e o esporte Paralímpico. 

 

20. Realizar os campeonatos amadores no município, com diversas modalidades esportivas.  

 

21. Buscar parceria com os clubes da cidade, potencializando-os como espaço público de esporte 

e lazer. 

 

22. Incentivar a promoção, orientação e prática de atividades físicas no âmbito das ESFs, em 

parceria com a Secretaria da Saúde, tais como caminhadas, recuperação de cardíacos, 

acompanhamento de hipertensos, entre outros. 

 

23. Restaurar e implantar novas praças para lazer da comunidade, voltados para todos os públicos 

e idades - crianças, jovens, adultos e idosos. 

 

24. Buscar parcerias com os clubes da cidade, visando incentivar a natação com uma prática 

esportiva e saudável para crianças e jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Implementar um sistema de gestão inteligente e tecnológica na Educação municipal, através 

de software de gestão escolar baseado em plataforma pública e livre, por meio do Portal do 

Aluno e do App, que possibilite: 

• Aos pais de alunos poderem acessar pelo celular ou computador, em tempo real, as notas 

e faltas dos seus filhos; 

• Comunicação direta do professor com os pais de alunos para avisos gerais e 

acompanhamento de tarefas; 

• Pré-matrícula digital, onde os pais ou responsáveis poderão fazer as reservas de vagas de 

seus filhos de casa, com segurança, evitando filas e aglomerações; 

• Diário eletrônico de bolso do professor, para apoio à gestão da sala de aula, chamada 

digital pelo celular e diário de classe; 

• Gestão de servidores, Transporte Escolar, Bibliotecas e Educacenso.  

 

2. Ampliar as vagas para crianças de zero a três anos de idade em creches – EMEIs - preparando 

para a universalização da Educação Infantil. 

 

3. Fortalecer os programas de alfabetização de adultos e a EJA - Educação de Jovens e Adultos - 

e combater a evasão escolar, especialmente dos alunos jovens e adultos. 

 

EDUCAÇÃO 

 
 

DIRETRIZES E AÇÕES 
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4. Promover o conhecimento científico, humanístico, artístico, tecnológico e o desenvolvimento 

de valores éticos. 

 

5. Gestão própria na Secretaria da Educação, com autonomia de pessoal e financeira. 

 

6. Transferir a sede da Secretaria Municipal da Educação para outro prédio que atenda às 

necessidades de sua estrutura de pessoal, materiais e equipamentos. 

 

7. Instalar na sede da Secretaria da Educação uma sala devidamente equipada para gravação de 

videoaulas para uso dos professores da rede municipal. 

 

8. Elaborar e implementar um plano de manutenção para os equipamentos e prédios escolares 

da rede municipal, pensando num espaço que respeite as necessidades do brincar, de fantasiar 

e produzir conhecimento e pesquisa. 

 

9. Preservar e ampliar as conquistas do magistério municipal e dos servidores da educação. 

 

10. Resgatar a formação dos profissionais da educação, com a implantação do “Programa de 

Formação Continuada dos Profissionais da Educação”, incluindo a informática e as novas 

tecnologias utilizadas no Ensino a Distância, com atividades remotas e/ou on lines, bem como 

de outras linguagens de comunicação. 

 

11. Criar canais de comunicação e assegurar a execução de programas de elevação de escolaridade 

para os educadores. 

 

12. Criar equipe multidisciplinar - psicólogo, terapeuta e fonoaudiólogo educacional - para atuar na 

rede municipal de ensino. 

 

13. Considerar a informática e as novas linguagens de comunicação, juntamente com a formação 

permanente e a valorização dos educadores, a orientação curricular e os métodos de avaliação 

como aspectos indissociáveis do processo educacional. 

 

14. Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre temáticas de segurança, meio 

ambiente, saúde, trânsito, empreendedorismo e outras. 

 

15. Manter como fio condutor os princípios da Educação Inclusiva, Democrática e Solidária em 

todos os níveis e modalidades de ensino. 

 

16. Garantir a manutenção da inclusão das crianças com deficiência, assegurando acessibilidade, 

equipamentos e formação para os profissionais da rede municipal de ensino.  

 

17. Criar o Programa Alimentação Saudável na Educação em parceria com a Secretaria de 

Agricultura e outras instituições do município de Jales. 

 

18. Aplicar na rede municipal de ensino o Programa Municipal de Educação Ambiental, em parceria 

com a Secretaria de Agricultura e outros parceiros. 

 

19. Prover de infraestrutura de climatização todas a escolas da Rede Municipal. 

 

20. Implantar um Programa de Geração de Energia Limpa nas escolas da Rede Municipal, através 

do sistema de geração de energia fotovoltaica. 

 

21. Continuar com a política de aquisição de uniforme e material escolar de qualidade para alunos 

da rede municipal de ensino.  

 

22. Proporcionar transporte escolar seguro para os alunos da rede municipal, com 

acompanhamento de monitores e constante trabalho de conservação e aquisição de veículos 

escolares. 
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23. Fortalecer a relação entre ensino, pesquisa e extensão nas instituições de 3º grau do município, 

tendo presentes as necessidades do desenvolvimento local e regional. 

 

24. Consolidar o ensino público presencial com a instalação da extensão da Universidade Federal 

de São Carlos e/ou do Instituto Federal de São Paulo em nosso município. 

 

25. Garantir e fortalecer as ações da Educação a Distância em Jales através do Polo da 

Universidade Aberta do Brasil – UAB. 

 

26. Implementar um plano de manutenção para os equipamentos e o prédio onde está instalada a 

Universidade Aberta do Brasil - UAB, bem como a climatização dos ambientes de aulas e 

laboratórios. 

 

27. Criar um programa de parceria com a FATEC, a ETEC e outras instituições de nível superior e 

técnico, objetivando desenvolver a educação no município de Jales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nomear como gestor da Cultura no município, profissional que seja do setor, em comum acordo 

com os seus representantes, visando reconhecer a importância e fortalecer a atividade cultural 

e a memória de Jales. 

 

2. Estruturar e fortalecer a Secretaria de Cultura, com recursos humanos qualificados para o 

desenvolvimento de ações culturais e de memória do município. 

 

3. Fortalecer e efetivar o Sistema Municipal de Cultura. 

 

4. Fortalecer o Conselho Municipal de Cultura. 

 

5. Construção de uma Política Pública voltada para o desenvolvimento da Cultura no município de 

Jales, que passe pelos incentivos das ações de artistas locais e que os valorize, através da 

priorização da contração para realização de eventos e atividades organizadas e desenvolvidas 

pelo município. 

 

6. Elaboração de um Plano Municipal de Cultura. 

 

7. Criação do Fundo Municipal de Cultura. 

 

8. Realizar a cada 2 anos a Conferência Municipal de Cultura, como ferramenta para criação para 

políticas públicas para o setor. 

 

9. Reorganizar o Museu e a Casa do Poeta, mantendo programação cultural permanente. 

 

10. Fortalecer as iniciativas culturais que já existem no município. 

 

11. Renovar o acervo da Biblioteca Municipal. 

 

12. Investir na formação cultural, abrangendo as diversas linguagens artísticas, com atividades 

voltadas para diferentes grupos - rock, hip-hop, histórias em quadrinhos, RPG, entre outros - 

CULTURA 
 

 

DIRETRIZES E AÇÕES 
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alcançando as comunidades das regiões periféricas da cidade, em parceria com a comunidade 

e escolas. 

 

13. Aprimorar o Calendário Oficial Cultural e de Eventos do Município, prevendo o apoio 

efetivo e direto da Prefeitura de Jales junto às entidades, associações e demais Organizações 

da Sociedade Civil, por meio de suporte logístico, institucional e de infraestrutura, e 

estabelecendo uma parceria direta com a Secretaria da Comunicação do Município, visando sua 

divulgação. 

 

14. Empenhar esforços para trazer para o Polo da Universidade Aberta do Brasil, cursos superiores 

gratuitos da área da Cultura, tais como: Artes Cênicas, Artes Visuais, Teatro, Música e outros. 

  

15. Criar o Programa Municipal de Fomento às Artes em Jales, que dará apoio a iniciativas nas 

linguagens teatral, musical, literária, coreográfica, plástica e das culturas populares tradicionais 

e contemporâneas. 

 

16. Realizar Censo Cultural no município para identificar o que seus diversos atores culturais 

criam e produzem, bem como criar o Cadastro dos Fazedores de Cultura de Jales. 

 

17. Criar equipe na Prefeitura visando captação de recursos, orientação e elaboração de projetos 

tanto para a própria prefeitura e como para apoio às entidades culturais do município. 

 

18. Manter e expandir os Pontos de Cultura no município, com apoio do Ministério do Turismo, 

através da Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal. 

 

19. Buscar parceria com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da 

Cultura e Economia Criativa, visando recursos para investimentos e custeios de projetos e 

programas no município.  

 

20. Exposição itinerante nas escolas de obras dos diversos artistas da cidade, com palestras e 

atividades desses artistas com os alunos. 

 

21. Promover exposição do acervo de obras da Prefeitura em mostras fixas e itinerantes nos 

diversos equipamentos públicos. 

 

22. Estabelecer ações com foco social e inclusivo, distribuindo-as nos bairros, através de parcerias 

com as Secretarias Municipais da Educação, da Assistência Social e outras. 

 

23. Criação e apoio a concursos culturais mediante editais - concursos entre escolas municipais, 

projetos sociais e demais instituições de ensino do município. 

 

24. Revitalizar a antiga Estação Ferroviária transformando-a no Centro de Ações Culturais e 

Eventos - área pública destinada à realização das atividades culturais e artísticas, festas e 

eventos promovidos pelas entidades, associações e organizações de nosso município, dotada 

de: 

• Espaço semiaberto, com cobertura; 

• Palco para apresentações, com camarins; 

• Área calçada ou pavimentada para mesas e cadeiras; 

• Sanitários. 

 

25. Revitalizar os demais espaços culturais já existentes no município, adequando-os para 

realização de eventos e oficinas. 

 

26. Garantir recursos financeiros para contrapartida a novos convênios de Pontos de Cultura e 

outros. 

 

27. Garantir o aumento gradativo de orçamento para a cultura. 

 

28. Viabilizar a realização de cursos de formação permanente para os diversos segmentos artísticos 

e culturais. 
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29. Resgatar eventos culturais que se destacaram na história de Jales. 

 

30. Garantir audiências públicas para manifestações populares de apoio à aprovação de propostas 

que incentivem e apoiem o setor de cultura no município. 

 

31. Incentivo para a criação de Associações e Cooperativas Culturais no município. 

 

 

 

 

 

 

1. Garantir a melhoria, a modernização e a humanização do atendimento na rede de Saúde 

Pública, assegurando uma postura de atenção em todas as unidades das ESFs – Estratégia de 

Saúde da Família, com resolutividade, priorizando o acolhimento e uma linha de cuidados que 

responda efetivamente à necessidade dos usuários e a expectativa da população: 

• Melhorando o processo de seleção e contratação de Médicos, disponibilizando para a 

população, preferencialmente, médicos com perfil e vocação em Saúde da Família e 

Comunidade, que prestem um atendimento mais integral à saúde das pessoas, melhorando 

a resolução dos problemas; 

• Aprimorando o sistema de Prontuário Eletrônico utilizado nas unidades de saúde, 

melhorando a gestão do atendimento de consultas, permitindo aos profissionais inserir de 

forma rápida e eficiente, informações sobre os pacientes, seu histórico de saúde individual 

e familiar, motivos das queixas, diagnóstico e tratamento, prescrição de medicamentos, 

exames laboratoriais e outros detalhes importantes na assistência ao paciente. 

• Implementando um Programa de Educação Permanente voltado à humanização no 

atendimento e à valorização dos profissionais que atuam nas unidades de saúde, 

visando transformar as unidades em locais humanizados e acolhedores, priorizando o 

aumento da resolutividade e possibilitando fortalecer seu vínculo com a comunidade.  

• Reformar e modernizar todas unidades de saúde;  

 

2. Promover mais saúde na cidade, ampliando ações intersetoriais de promoção à vida 

saudável e prevenção de doenças, principalmente em relação à alimentação saudável, 

prevenção da violência urbana e doméstica e o uso dos espaços públicos, culturais e esportivos 

para estimular a prática de atividades físicas. 

 

3. Demandar junto ao governo Estadual a transformação da Santa Casa de Misericórdia de Jales 

em Hospital Regional, como medida de enfrentamento ao subfinanciamento do SUS e o 

reconhecimento da importância regional que o hospital representa; 

 

4. Fazer gestão junto ao Governo de São Paulo para implantar em Jales uma unidade da Rede 

de Reabilitação Lucy Montoro, com o objetivo de proporcionar tratamentos de reabilitação 

para pacientes com deficiências físicas incapacitantes, motoras e sensório-motoras. 

 

5. Integrar a Secretaria da Saúde às da Educação e Assistência Social, através de projetos e 

programas, visando o trabalho coletivo e integrado aos usuários e aos grupos em situação de 

vulnerabilidade social, realizando medidas preventivas e tornando os serviços públicos 

resolutivos e humanizados.  

 

6. Melhorar a frota de veículos da Saúde, intensificando a manutenção preventiva e sua 

renovação, conforme a necessidade, para segurança aos usuários e servidores. 

 

7. Intensificar e valorizar os trabalhos dos Grupos de Atendimentos por Doenças - diabéticos, 

hipertensos, entre outros - garantindo o fornecimento de insumos e medicamentos.  

SAÚDE 
 

 

DIRETRIZES E AÇÕES 
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8. Aprimorar o sistema de compras e distribuição de medicamentos junto às farmácias do 

sistema público de saúde do município, ampliando a oferta e o atendimento aos cidadãos. 

 

9. Intensificar a parceria com as instituições de cursos técnicos e superiores do município, visando 

sistematizar programas de atendimentos à população localizada nas regiões de cada ESF. 

 

10. Atender à demanda gerada no município, dentro do princípio da Universalidade e Integralidade, 

de forma humanizada e com Equidade, a todos os grupos sociais e gêneros. 

 

11. Melhorar a eficiência na comunicação entre os diversos níveis de atenção, UPA, AME, Santa 

Casa, e outros serviços terciários para tratamento fora do Município, usando devidamente o 

Sistema de Referência e Contra Referência. 

 

12. Implantar um Sistema de Informação com tecnologia avançada, permitindo integração 

eficiente, agilidade e facilidade aos servidores, beneficiando efetivamente o usuário, evitando 

repetições de exames e procedimentos. 

 

13. Melhorar os programas do Ministério da Saúde, aumentar a área de abrangência da Estratégia 

da Saúde da Família (ESF),  Programa Brasil Sorridente; Programa de Atendimento Domiciliar 

(PAD); Programa de Internação Domiciliar (PID); Assistência Farmacêutica, SAMU (Serviço 

Móvel de Atendimento de Urgência); CAPS (Centros de Atenção Psicossocial); Saúde do Idoso; 

Saúde da Mulher; entre outros. 

 

 

 

 

 

 

1. Dar continuidade à aplicação da Lei Municipal do SUAS, que pressupõe a consolidação de 

todas as leis em vigor e a eventual necessidade de suas adequações à Política Nacional de 

Assistência Social e do SUAS, com comando Único, vedando a participação dos Fundos Sociais 

de Solidariedade, conforme preconizado na NOB SUAS 2012, orçamento com porcentagem fixa 

para a Política de Assistência Social e regulamentação específica dos Benefícios Eventuais. 

 

2. Nomear para a Secretaria Municipal da Assistência Social profissionais que possuam 

formação específica na área, preferencialmente servidores públicos concursados. 

 

3. Diversificar e ampliar as formas de financiamento da Assistência Social - arrecadação de 

incentivos e impostos para serem revertidos para o orçamento da assistência social. 

 

4. Criar equipe na Prefeitura visando captação de recursos, orientação e elaboração de projetos 

tanto para a própria prefeitura e como para apoio às entidades assistenciais do município. 

 

5. Gerir visando a Transversalidade da Política de Assistência, garantindo diálogo com outras 

pastas, integrando o planejamento entre as áreas de educação, saúde, desenvolvimento 

urbano, habitação, meio ambiente, segurança, cultura, agricultura, dentre outras. 

 

6. Promover o protagonismo dos usuários da Assistência Social por meio dos espaços de 

participação social e democráticos, como conselhos gestores, de direitos, fórum, conferências, 

garantindo a autonomia e cumprimento do seu papel fiscalizador e de controle social. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

DIRETRIZES E AÇÕES 
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7. Fortalecer os Comitês Locais de Assistência Social, ampliando a visibilidade e o entendimento 

da Assistência Social junto à população enquanto direito do cidadão. 

 

8. Divulgação informativa dos programas e benefícios da Assistência Social, bem como seus 

critérios e formas de acesso. 

 

9. Construir um programa de valorização e motivação dos trabalhadores da Assistência Social 

municipal, por meio da implantação do Núcleo Municipal de Educação Permanente do 

SUAS, para construção e implementação de uma política de formação continuada para os 

trabalhadores do SUAS e a implementação da Mesa de Gestão do Trabalho no SUAS, para 

cogestão dos trabalhadores, através de suas entidades representativas. 

 

10. Estabelecer canais de diálogo e apoio junto aos movimentos sociais, tais como Sindicatos, 

Associações, Cooperativas, dentre outros.  

 

11. Garantir a atenção da proteção social básica nos bairros, por meio da ampliação dos CRAS, 

além de qualificar/reestruturar os que existem e o Centro de Referência Especializado em 

Assistência Social - CREAS, conforme especificações e NOB-RH do SUAS. Para isso se faz 

necessário: 

• Adequação do prédio existente hoje; 

• Trazer o prédio do CREAS mais próximo da área central da cidade; 

• Ampliação do CRAS com, pelo menos, mais 1 unidade. 

 

12. Garantir estruturação de setor competente para a Vigilância Socioassistencial, visando o 

mapeamento do território do município, alocando as unidades, iniciando preferencialmente 

pelos bairros que tenham perfil socioeconômico de maior vulnerabilidade. Para isso se faz 

necessária a contratação de recursos humanos capacitados para atuação na área. 

 

13. Garantir Serviço de Abordagem para População em Situação de Rua, conforme especificado 

no SUAS e em alinhamento aos princípios do Movimento Nacional da População em Situação 

de Rua (MNRP) e Fórum de Usuários do SUAS, através da regularização da atividade e 

contratação de profissionais específicos. 

 

14. Integrar todas as políticas públicas nos debates de igualdade racial, gênero e outras 

políticas afirmativas, garantindo esses debates transversais inclusive no currículo 

educacional. 

 

15. Garantir o preceito constitucional da Prioridade Absoluta, fortalecendo e garantindo os 

papéis e atribuições do CMDCA e do Conselho Tutelar, com orçamento à altura dos desafios 

a serem superados, considerando também a prioridade que também legalmente detém o 

segmento dos Idosos.  

 

16. Fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e o 

Conselho Tutelar.  

 

17. Fortalecer o Estatuto do Idoso e criar o Fundo Municipal do Idoso; 

 

18. Implementar comitê autônomo pela sociedade civil organizada ou GT no CMAS, de instância 

de avaliação e monitoramento das deliberações das Conferências de Assistência Social, para 

garantir sua efetividade, considerando a possibilidade de audiências públicas semestrais, 

se possível descentralizadas, de prestação de contas dos status de implementação de todas as 

propostas. 

 

19. Garantir o funcionamento do Centro Dia do Idoso. 

 

20. Garantir a continuidade do plano decenal de forma participativa para a Assistência Social e dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

21. Definir a participação e o controle social como método de governo, garantindo a 

implementação das deliberações da Conferência Nacional de Transparência Participação e 

Controle Social, a CONSOCIAL. 
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22. Implementar a Política Municipal de Inclusão Produtiva - Política de Trabalho e Emprego - com 

a inclusão de jovens e adultos, buscando na Economia Solidária o modelo para essa política 

que deverá conter, também, como prioridade, o acesso de jovens ao ensino técnico e superior. 

 

23. Incentivar a participação da comunidade nas reuniões dos Conselhos.  

 

24. Garantir a liberação dos recursos municipais destinados as entidades, no primeiro semestre de 

cada ano. 

 

 
Implementação do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional 

 

A segurança alimentar entende-se pelo Direito Humano à Alimentação Adequada, para tanto, faz-

se necessário a criação de estratégias para viabilizar à população em situação de vulnerabilidade 

social, com acesso nulo ou precário à alimentação, uma vez que no município o acesso a esse 

direito básico não é integralmente garantido, pois a alimentação está prevista apenas como 

benefício eventual, regulamentado pela Lei Municipal nº 4.527/2016, sendo realizada a concessão 

de apenas itens de cesta básica, não contemplando a primazia de alimentação adequada e de 

qualidade. 

 

A criação do programa possibilitará a organização de todas as ações para viabilização do acesso 

da população que necessita de tal benefício, além de propiciar parcerias com produtores rurais 

locais para o fornecimento dos alimentos de hortifrútis, fortalecendo, dessa maneira, a agricultura 

familiar no município.   

 

 
 
 
 

1. Implementar um amplo Programa Integrado de Segurança Alimentar, articulando a 

política de segurança alimentar e nutricional com a política de inclusão social, a economia 

solidária e o desenvolvimento econômico. 

 

2. Implantar o Banco Municipal de Alimentos, com a captação de alimentos junto à rede de 

comercialização para distribuição à população carente. 

 

3. Implantar o Programa de Hortas Comunitárias, com assistência técnica para as 

comunidades como garantia de acesso da população de baixa renda a alimentos de qualidade. 

 

4. Estimular a constituição de associações de pequenos agricultores com fins produtivos e oferecer 

apoio técnico e logístico aos investimentos, visando a produção de alimentação saudável, com 

base de Produção Agroecológica. 

 

5. Estimular a criação de hortas nos espaços públicos, com o objetivo de realizar atividades 

educativas para os alunos da rede municipal de ensino. 

 

6. Fortalecer o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. 

 

7. Promover cursos de capacitação no processamento de alimentos. 

 

8. Promover uma ampla campanha de combate ao desperdício alimentar e incentivar as práticas 

de alimentação saudável. 

  

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
 

 

DIRETRIZES E AÇÕES 
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1. Transporte Público Coletivo: 

• Reestruturação do Serviço de Transporte Público Coletivo de Jales junto à empresa 

concessionária, com o objetivo de atender melhor a população usuária dos serviços, com 

previsão de modernização da frota e regularidade nos itinerários; 

• Readequar todos os Pontos de Ônibus disponíveis ao transporte coletivo de Jales, 

construindo novos e modernos abrigos que ofereçam iluminação adequada, 

segurança, proteção contra os efeitos do clima e informações sobre as linhas que passam 

pelo local; 

• Ampliar e readequar o ponto central de ônibus, localizado na Praça João Mariano de 

Freitas, com a implantação de novos e confortáveis bancos de espera, maior proteção 

contra os efeitos do clima, melhor iluminação, disponibilização de tomadas para 

carregamento de celular, wi-fi gratuito e informações sobre as linhas de ônibus disponíveis. 

 

2. Transferir o terminal rodoviário para nova área, próxima à rodovia, com a construção do “Novo 

Terminal Rodoviário de Jales”, mais moderno e confortável, em parceria com a iniciativa 

privada, retirando do centro da cidade todo o tráfego de ônibus intermunicipais, preservando 

a qualidade do asfalto, reduzindo o risco de acidentes e diminuindo o tempo das viagens. Para 

a área da atual rodoviária, após as adequações e ampliações necessárias, serão transferidos 

diversos órgãos da administração municipal, em consonância com o projeto de redução de 

despesas com aluguéis pelo município. 

 

3. Buscar parceria para a implantação de um Novo Paço Municipal, com secretarias e 

departamentos no mesmo local, possibilitando economia, melhor coordenação e maior 

agilidade nos diálogos e processos administrativos. 

 

4. Priorizar e promover investimentos públicos nas áreas de maior vulnerabilidade social a partir 

de programas de desenvolvimento local induzidos por projetos urbanos de alto impacto social. 

 

5. Fazer intensa gestão junto à Rumo Logística, empresa operadora da ferrovia, com o objetivo 

de priorizar e efetivar a construção dos 2 viadutos sobre a linha férrea já projetados para 

Jales, dando maior fluidez ao trânsito da cidade e mais segurança para as pessoas. 

 

6. Dar continuidade ao processo de implantação do Distrito Industrial IV e recuperar a 

infraestrutura já deteriorada do Distrito Industrial II, assim como reavaliar e oferecer maior 

transparência pública ao modelo de cessão de uso dos terrenos aos empresários ou investidores 

interessados em instalar ou ampliar seus negócios e a oferta de empregos em Jales. 

 

7. Elaborar estudo de viabilidade e parceria para a transferência do Aeroporto Municipal para 

um local fora da área urbana do município, com o objetivo de: 

• ampliar sua capacidade de utilização por aeronaves de maior porte; 

• oferecer mais segurança às pessoas nas áreas de rotas de pousos e decolagens; 

• incentivar as diversas práticas de esportes e atividades aéreas; 

• gerar empregos e desenvolvimento econômico com o fomento aos investimentos privados 

na área de aviação e a prestação de serviços como: manutenção e estacionamento de 

aeronaves, cursos de formação de pilotos, voos panorâmicos, paraquedismo, organização 

de aeroclubes, construção e administração de hangares, dentre outros. 

 

8. Promover uma ampla consulta pública e estudos de viabilidade com relação ao Estádio 

Municipal e seu entorno, a respeito de mantê-lo e revitalizá-lo, ou construir um novo estádio 

em local mais adequado e dar nova utilização àquela área.  

INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE 
 

 

DIRETRIZES E AÇÕES 
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9. Intensificar a captação de recursos destinados à expansão e melhoria do sistema de drenagem 

do município. 
 

10. Reforma e manutenção das pontes, estradas rurais e mata-burros da área rural do município. 
 

11. Ampliar a construção de ciclofaixas e ciclovias em áreas estratégicas da cidade. 
 

12. Implantar sinalização viária horizontal, vertical e semafórica, substituindo os semáforos 

antigos, por novos e modernos semáforos que propiciem a sincronização de todo o sistema, 

melhorando o fluxo de veículos que trafegam na área central da cidade. 
 

13. Implantação de faixas elevadas para pedestres nas ruas da cidade. 
 

14. Aprimorar a elaboração das estatísticas de acidentes de trânsito, visando à identificação dos 

locais de maior incidência de acidentes para orientar as intervenções de engenharia, 

fiscalização, operação e educação de trânsito. 
 

15. Aprimorar programa permanente de educação para o trânsito voltado para crianças em idade 

escolar e adultos em geral, ou seja, pedestres, condutores e passageiros.  

 

 

 

 

1. Implantar em Jales o conceito de Cidade Inteligente, com a ampliação dos pontos de 

internet gratuita, via wi-fi, a adoção de novas tecnologias da informação e o monitoramento 

por câmeras, visando melhorar a eficiência dos serviços públicos e a segurança das pessoas, 

com o gerenciamento de ruas e avenidas, sistema de tráfego, sistemas de energia, redes 

de abastecimento de água e saneamento básico, detecção de crimes, dentre outros. 
 

2. Ampliar os trabalhos de manutenção da cidade, como capina, limpeza de bueiros, poda 

de árvores, pintura de guias, sinalização, desratização e iluminação, garantido uma cidade 

limpa e bem cuidada. 
 

3. Implantar parques e praças na periferia, dotando-os de segurança e descentralizando as 

práticas de cultura, esporte e lazer promovidas pela Prefeitura, bem como realizar a 

manutenção de todas as praças e parques da cidade. 
 

4. Aperfeiçoar e ampliar o sistema de coleta seletiva, coleta de resíduos e limpeza urbana. 
 

5. Realizar a arborização e o ajardinamento dos espaços públicos e orientar sua adequada 

conservação. 
 

6. Melhorar as condições de acessibilidade nas calçadas e passeios públicos. 
 

7. Elaborar legislação complementar para o Centro da Cidade e Centros de Bairros, objetivando 

fomentar o comércio e estimular o uso residencial. 
 

8. Incentivar a utilização de terrenos vazios na cidade.  
 

9. Ampliar a iluminação de LED para toda a rede de iluminação pública do município, promovendo 

melhoria na luminosidade das ruas, maior segurança e economia de energia elétrica; 

 

10. Implementar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), garantindo que 

sua composição represente os vários segmentos da sociedade, bem como incentivar a 

participação dos conselheiros. 

POLÍTICA URBANA 

 
 

 DIRETRIZES E AÇÕES 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Abastecimento_de_%C3%A1gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saneamento_b%C3%A1sico
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1. Enfrentar e reduzir o déficit habitacional, buscando diferentes linhas de financiamento e ações 

de parcerias. 

 

2. Fazer gestão junto à CDHU para construção de novos conjuntos habitacionais. 

 

3. Garantir a função social da propriedade urbana definida pelo Estatuto da Cidade. 

 

4. Identificar as áreas vazias que não cumprem a função social da propriedade para criar novas 

ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) e destiná-las para produção de habitação social pelo 

setor público ou privado (Habitação de Interesse Social). 

 

5. Implantar Plano Municipal de Habitação e atualizar o Plano Diretor do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano, que deverão definir ações de curto, médio e longo prazo, por meio 

da participação cidadã. 

 

6. Criar as condições para que o município possa aderir de forma plena ao Sistema Nacional de 

Habitação. 

 

7. Apoiar o Fundo Municipal da Habitação, promovendo o investimento coordenado dos 

recursos da área. 

 

8. Garantir prioritariamente o acesso da população com renda de até três salários mínimos 

aos programas habitacionais. 

 

9. Elaborar critérios para o atendimento habitacional, priorizando as demandas, onde os 

programas deverão incentivar a diversidade social, combinar soluções habitacionais com ações 

qualificadas de geração de renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Implantar o “Programa Jales Mais Verde”, um amplo programa de arborização e 

ajardinamento, em todos os bairros e áreas do município, com uma equipe dedicada ao plantio 

de árvores, a rega regular e aos cuidados permanentes, a fim de garantir seu crescimento 

saudável, o embelezamento de Jales, o aumento da biodiversidade, o oferecimento de 

sombras, a diminuição da temperatura urbana, da poluição do ar e sonora, dentre outros 

benefícios na melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

 

2. Implantar o “Programa de Plantio de Árvores Frutíferas”, em todo o município, em áreas 

públicas urbanas e rurais, com o objetivo de proporcionar a arborização - através de frutíferas 

MEIO AMBIENTE, ANIMAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

DIRETRIZES E AÇÕES 

 

HABITAÇÃO 

DIRETRIZES E AÇÕES 
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- e a produção de alimentos, que tanto poderão ser consumidos livremente pelas pessoas, 

quanto servirão de fontes de alimentos aos animais. 

 

3. Firmar parcerias com órgãos ambientais e de justiça, estaduais e federais, com o objetivo de 

destinar ao Munícipio de Jales, exclusivamente para ações de preservação ao Meio Ambiente, 

bens e valores oriundos de multas e apreensões. 

 

4. Criação da “Brigada de Emergência” – Uma equipe de pronta intervenção em casos de 

emergência no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros, 

formada pela parceria entre Prefeitura de Jales, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Defesa 

Civil, SABESP, dentre outros, composta por pessoas treinadas e capacitadas, com o suporte de 

caminhões pipa e demais equipamentos de prevenção e combate a incêndios já existentes 

nesses órgãos, necessários para executar esse tipo de ação. 

 

5. Promover o incentivo e a conscientização em relação à Proteção de Nascentes no município, 

assim como a preservação dos diversos córregos existentes em Jales; 

 

6. Fortalecimento da COOPERSOL, com a implantação da Central de Triagem de Resíduos 

Sólidos, a ampliação da coleta seletiva e o incentivo à compostagem caseira. 

 

7. Redução do descarte irregular de resíduos sólidos – Implantação de grandes caçambas em 

diversos pontos do município, para descarte de móveis, objetos e demais materiais recicláveis, 

sob vigilância de câmeras de segurança, evitando o descarte irregular e proibido de lixo 

doméstico, resíduos de poda de árvores e capina, animais mortos e materiais de construção 

ou demolição. 

 

8. 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; 

 

9. Implantação do “Centro de Assistência e Acolhimento Animal”, com o objetivo de resgatar, 

acolher e prestar serviços de saúde preventiva, emergencial e vacinal a animais em situação 

de rua, de maus tratos ou abandono. 

 

10. Firmar parceria com as Associações de Proteção dos Animais estabelecidas no Município, 

oferecendo apoio institucional, veterinário e alimentar aos animais sob proteção;  

 

11. Equipar e aparelhar os serviços de Inspeção Municipal e Fiscalização da Prefeitura de Jales. 

 

12. Aumentar a equipe de profissionais - engenheiros e técnicos - da Prefeitura de Jales, visando 

melhorar e tornar mais eficientes os serviços públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fortalecer o Agroturismo no Município de Jales, em parceria com as entidades de ensino, 

pesquisa e extensão - SEBRAE, SENAR, Sindicatos Rural e dos Trabalhadores Rurais - 

preparando a área rural com base em práticas sustentáveis de produção agropecuária, 

processamento artesanal, lazer e cultura, reunindo e criando novas conexões entre os 

proprietários rurais e empreendedores, promovendo: 

• Diversificação da economia local e regional, pelo estabelecimento de micro e pequenos 

negócios; 

TURISMO E AGROTURISMO 

DIRETRIZES E AÇÕES 
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• Geração de novas oportunidades de trabalho e renda; 

• Incorporação da mulher ao trabalho remunerado no campo; 

• Agregação de valor ao produto primário produzido pela atividade rural de Jales; 

• Diminuição do êxodo rural; 

• Melhoria da infraestrutura de transporte, comunicação e saneamento no meio rural; 

• Melhoria dos equipamentos, dos bens imóveis e das condições de vida das famílias rurais; 

• Interiorização do turismo; 

• Conservação dos recursos naturais e do patrimônio cultural; 

• Promoção de intercâmbio cultural e enriquecimento cultural; 

• Integração das propriedades rurais e comunidade local; 

• Valorização das práticas rurais, tanto sociais quanto de trabalho; 

• Resgate da autoestima das pessoas do campo. 

 

2. Criar um Roteiro de Turismo Sustentável no Município de Jales. 

 

3. Fortalecer o Conselho Municipal de Turismo. 

 

4. Levantar e organizar informações, visando um planejamento de ações para valorizar o Turismo 

de Negócios no município. 

 

5. Ampliar as ações, em parceria com entidades e iniciativa privada para melhorar o acolhimento 

de pessoas que buscam os tratamentos de Saúde no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aumentar o número de técnicos de nível médio e de nível superior de ciências agrárias que 

atendem o setor agropecuário. 

 

2. Acompanhar e orientar aos agricultores sobre o acesso ao crédito, editais públicos e convênios. 

 

3. Apoiar a agroecologia através de assistência técnica e extensão rural aos produtores e suas 

organizações.  

 

4. Realizar treinamentos para promover a formação dos produtores rurais de acordo com a 

realidade e a necessidade do público, definido através de diagnóstico participativo. Estabelecer 

parcerias e divulgar a agenda anual de capacitações no início do ano. 

 

5. Ampliar e conservar a frota com máquinas da Prefeitura para dar suporte aos agricultores 

familiares. 

 

6. Fortalecer o viveiro de municipal através da produção de mudas de espécies nativas e frutíferas 

necessárias para os produtores rurais de forma suplementar e elaborar um catálogo de mudas 

participativo, através da seleção das espécies mais procuradas e tecnicamente indicadas. 

 

7. Identificar estradas e bairros com placas indicativas e estabelecer a identificação das 

propriedades rurais por nomes e/ou códigos, assim como já feito na zona urbana. 

 

8. Buscar formas de aumentar o acesso à internet e telefonia celular em pontos restritos da zona 

rural. 

 

9. Dar apoio administrativo aos agricultores familiares no acesso às políticas públicas e 

cumprimento da legislação da atividade agropecuária em atividades simples. 

AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA 

DIRETRIZES E AÇÕES 
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10. Manter o apoio e incentivo às feiras de alimentos, promovendo e divulgando o Calendário de 

Feiras Livres Municipais. 

 

11. Fornecer assistência técnica aos produtores rurais participantes e seus fornecedores para 

garantir a segurança alimentar. 

 

12. Criar o Plano Municipal de Agroecologia a Produção Orgânica, com vistas incentivar a 

adoção de sistemas sustentáveis para produção de alimentos saudáveis e buscar as 

participações de técnicos e estagiários e parceria com ETEC Jales, FATEC Jales e Coordenadoria 

de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS). 

 

13. Realização de pesquisas e cursos em parceria com SENAR, SEBRAE, UNIJALES, ETEC Jales, 

FATEC Jales, EMBRAPA, CDRS, IAC, APTA e outras. 

 

14. Criação da Certificação de Produção Agroecológica. 

 

15.  Criar o Programa Municipal de Educação Ambiental, através das parcerias Secretaria 

Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, juntamente com a 

Secretaria Municipal de Educação, ETEC Jales, FATEC Jales, CDRS, Polícia Ambiental, SABESP 

e outros, - incluindo a capacitação em compostagem doméstica. 

 

16. Criar o Programa Municipal de Produção de Frutas, através da produção e distribuição de 

mudas, cursos e capacitação, acompanhamento e orientação aos agricultores. 

 

17.  Manter um canal aberto de diálogo com associações e cooperativas do município, com o 

objetivo de promover o desenvolvimento do segmento produtivo no município, bem como 

incentivar a formação de novas associações e cooperativas. 

 

18. Organizar em parceria com a Secretarias de Assistência Social o Programa de Segurança 

Alimentar e Nutricional e o Programa Inclusão Produtiva. 

 

19. Incentivar as Feiras Agroecológicas já existentes no Município, assim como criar outras feiras 

e incentivar Pontos de Comercialização de Produtos Agroecológicos e Orgânicos. 

 

20. Criar o Programa de Aquisição de Alimentos Municipal (PAA Municipal). 

 

21. Ampliação do acesso à água para produção calcada no armazenamento em bases 

agroecológicas. 

 

22. Apoiar e organizar juntamente com instituições públicas, entidades e empresas do segmento 

da agropecuária e agroecologia, o Seminário de Agroecologia e Agricultura Orgânica 

(SAAO). 

 

23. Viabilizar nas comunidades rurais, observando as respectivas potencialidades, programas 

como: inseminação artificial, frango caipira, produção de ovos, apicultura, piscicultura e outros. 

 

24. Promover capacitação de novas tecnologias para a produção agrícola, dando ênfase aos cultivos 

alimentares. 

 

25. Estimular a produção orgânica, agroecológica e agroflorestal diversificadas e com baixo 

impacto ambiental. 

 

26. Fortalecer o Sistema de Inspeção Municipal – SIM, para dar segurança alimentar e abrir 

mercado para os produtores da agricultura familiar. 

 

27. Apoio à formação de consórcios intermunicipais para viabilizar estruturas de fiscalização 

sanitária, para permitir a adesão dos municípios ao SUASA – Sistema Unificado de Atenção 

à Sanidade Agropecuária. Com isso, os empreendimentos de processamento da produção 

da agricultura familiar conseguem um selo para comercialização da produção em todo o 

território nacional.   
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28. Estruturar uma política de preservação, resgate, produção, multiplicação, distribuição e troca 

de sementes não transgênicas e apoiar as iniciativas das comunidades locais, bem como criar 

a Feira de Troca de Sementes Crioulas, Orgânicas e Biodinâmicas, em parceria com Agricultores 

Familiares, ETEC Jales, FATEC Jales, CDRS, EMBRAPA, IAC, APTA, Unesp, sindicatos, 

associações, cooperativas e outras. 

 

29. Fomentar o uso de alimentos regionais em todos os serviços públicos de alimentação e nutrição 

(unidades de alimentação e nutrição e grupos), para valorizar a cultura alimentar local. 

 

30. Incentivar a adoção de sistemas sustentáveis produtivos, a inovação tecnológica e o 

desenvolvimento de sistemas resilientes, em parceria com as instituições de ensino, pesquisa, 

extensão, sindicatos, associações, cooperativas, SENAR, SEBRAE, e outros com atuação no 

município de Jales. 

 

31. Implementação da participação social deliberativa, fortalecendo o Conselho de Alimentação 

Escolar (CAE), implantando e/ou fortalecendo o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional (COMSEA) e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR). Estes órgãos 

têm que ser empoderados, como mecanismos de manifestação e de fiscalização da sociedade 

civil organizada e como propositor de políticas públicas. 

 

32. Incentivar a participação das mulheres nos espaços de poder na sociedade e nas decisões das 

políticas públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Realizar ações fortalecedoras da rede municipal de atenção à criança e adolescente com base 

no Diagnóstico Municipal da Criança e Adolescente realizado em Jales. 

 

2. Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, Educação, Esportes, Lazer 

e Saúde, enfocando prioritariamente a prevenção e a atenção à família. 

 

3. 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.  

 

4. 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.  

 

5. Implantar no município o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, com a 

participação de entidades que realizam o atendimento às crianças e aos adolescentes em 

situação de abrigamento, conselhos de direitos e Tutelar e Assistência Social. 

 

6. Transformar as praças públicas em espaços destinados a ações esportivas e culturais, pensadas 

sob a ótica da utilização também por crianças e jovens, respeitando a diversidade das regiões 

da cidade.  

 

7. Criar o Conselho Municipal de Juventude, para formular diretrizes, discutir prioridades e avaliar 

programas e ações governamentais para essa população. 

CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE 

DIRETRIZES E AÇÕES 
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8. Garantir através de parcerias com a iniciativa privada o oferecimento de qualificação 

socioprofissional a jovens de 16 a 24 anos, em busca do primeiro emprego.  

 

9. Firmar parceria com o governo estadual, visando ampliar o atendimento aos jovens entre 15 e 

29 anos excluídos da escola e da formação profissional, trabalhando em três eixos: elevação 

escolar, qualificação profissional e ação comunitária.  

 

10. Implantar, em parceria com o governo federal, o Projeto de Proteção dos Jovens em Território 

Vulnerável, que visa à formação e a inclusão de jovens expostos à situação de violência 

doméstica ou urbana e jovens moradores de rua.  

 

11. Promover campanhas informativas sobre sexualidade e drogas. 

 

12. Apoio às instituições locais de tratamento de dependência química, com o objetivo de garantir 

atendimento adequado e diferenciado aos jovens em situação de drogadição e às suas famílias, 

para que sejam tratados como dependentes químicos sujeitos de direitos. 

 

13. Concessão de bolsa de estudos e incentivos para o estudante.  

 

14. Incentivar os jovens em processo de profissionalização através do programa Cidadão 

Aprendiz, de estágio remunerado, em parceria com as Organizações da Sociedade Civil, 

órgãos públicos municipais, estaduais e federais, comércio, indústria e setor de serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de atendimento às mulheres vítimas de 

violência. 

 

2. Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em situação de 

violência, além de ações e campanhas que visem reduzir os índices de violência contra as 

mulheres.  

 

3. Criar o Centro de Apoio e fortalecer a Casa Abrigo Para Mulheres Vítimas de Violência.  

 

4. Desenvolver e ampliar programas e serviços que contribuam para a reestruturação da vida das 

mulheres que sofreram violência doméstica.  

 

5. Priorizar as mulheres chefes de família e de baixa renda nos programas sociais do município. 

 

6. Desenvolver programas e atividades de cultura, esporte e lazer destinados às mulheres nos 

equipamentos públicos municipais.  

 

7. Fortalecer a Frente Regional de Combate à Violência à Mulher.  

 

8. Implantar atividades Economia Solidária como meio de gerar renda a curto prazo para mulheres 

em situação de violência doméstica ou vulnerabilidade social. 

 

9. Construir ações afirmativas que reconheçam direitos e promovam a cidadania LGBT. 

 

MULHERES E POLÍTICA DE GÊNERO 

DIRETRIZES E AÇÕES 
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10. Elaboração do Plano Municipal de Combate à Homofobia - um elemento fundamental a dar 

clareza dos reais problemas enfrentados por esta população em termos de preconceito, 

invisibilidade (é como se não existissem perante as políticas públicas), discriminação (inclusive 

institucional pelos próprios serviços públicos), violação de direitos e, sobretudo, violência física. 

 

11. Humanizar o atendimento e respeitar a integralidade do usuário em suas características 

próprias de identidade de gênero e orientação sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 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.  

 

2. Incentivar a produção cultural e de lazer para as pessoas idosas.  

 

3. Estimular a criação da Universidade Aberta da Terceira Idade.  

 

4. Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto às suas 

necessidades e direitos.  

 

5. Ampliar, por meio de parcerias, a oferta do Curso de Cuidadores de Pessoas Idosas. 

 

6. Promover a devida utilização do Centro Dia do Idoso de Jales.  

 

7. Instituir parcerias que fomentem o turismo para a Terceira Idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Implantar políticas e programas desenvolvidos pelo governos estadual e federal de forma 

integrada às políticas e programas locais para pessoas com deficiência, descentralizando a 

oferta dos serviços.  

 

2. Garantir o cumprimento da legislação voltada às pessoas com deficiência, pelo próprio poder 

público e pela iniciativa privada.  

 

3. Implantar o Centro Recreativo Esportivo Especial, proporcionando um espaço totalmente 

adaptado as necessidades especiais de seus usuários.  

 

TERCEIRA IDADE 

DIRETRIZES E AÇÕES 

 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

DIRETRIZES E AÇÕES 
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4. Apoiar e estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham trabalho dedicado às 

pessoas com deficiência.  

 

5. Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com deficiência.  

 

6. Assegurar a acessibilidade e mobilidade urbana das pessoas com deficiência, promovendo a 

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

familiares para reabilitação baseada na comunidade de acordo com o Decreto Federal 5296/04.  

 

7. Incentivar o comércio e o setor de serviços a contratar a pessoa com deficiência, oportunizando 

acesso ao mercado de trabalho, através de Lei que crie descontos progressivos sobre o ISSQN, 

conforme o porte da empresa e o número de contratados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa de governo foi construído com a participação de diversos profissionais, cidadãos e 

cidadãs jalesenses das mais diversas áreas, convictos e inspirados pela construção de uma Jales 

de novas oportunidades, mais desenvolvida, acolhedora e que cuida das pessoas. 

A todos e todas, o nosso muito obrigado! 

 

 

Luis Especiato e Alexandre Periotto  


