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Objetivos gerais 

• Combater a pobreza e as desigualdades sociais em Santos, trabalhando para 
erradicar submoradias (palafitas, cortiços, favelas, barracos em encostas), 
realocando famílias em locais dotados de infraestrutura e serviços públicos, e 
fomentando atividades de economia solidária como oportunidade de geração de 
emprego e renda; 

• Ampliar o alcance e melhorar a qualidade dos serviços públicos; 

• Promover o desenvolvimento social e econômico inclusivo e sustentável, 
aproveitando potencialidades, identificando oportunidades, e respeitando os 
recursos naturais e o patrimônio histórico, cultural e arquitetônico da cidade 

• Estabelecer uma administração democrática, popular, participativa e 
transparente. 

 

DESENVOLVIMENTO DA PESSOA HUMANA 

 

EDUCAÇÃO 

1- Reforma e ampliação da infraestrutura física das escolas da rede municipal com 

adequação e acessibilidade de pessoas com deficiência e certificação do AVCB – Auto 

de Vistoria do Corpo de Bombeiros; 

2- Democratização da gestão escolar com estímulo à participação de pais, professores, 

estudantes e demais servidores ligados a educação, em Conselhos organizados por 

escolas, no diagnóstico de suas necessidades locais, quer seja de manutenção, 

resolução de conflitos, necessidades materiais, quer de avaliação da qualidade do 

ensino oferecido na Unidade; 

3- Fomentar a capacitação permanente dos Profissionais da Educação (parcerias com 

universidades através de instrumentos pedagógicos presenciais ou à distância, etc ); 

4- Estímulo às organizações de representação estudantil, de modo que, uma vez 

constituídas, façam parte da estrutura da organização da Escola, garantindo sua 

participação nas decisões internas e de sua liberdade na criação de eventos culturais, 

esportivos e políticos; 

5- Reestruturação do Conselho Municipal de Educação, com vista a organização da 

Conferência Municipal de Educação, quando será formulado objetivos e metas para a 

melhoria dos indicadores de qualidade da educação no município; 



6- Ampliação de vagas do CEI - Centros de Educação Infantil, de zero a seis anos, 

inclusive com opções de horário vespertino e noturno; 

7- Criação da UNIVERSANTOS -Universidade Pública Municipal Virtual de Santos - com 

oferecimentos de vagas para o Ensino Superior e Técnico através de EAD - Educação A 

Distância, mediante convênios com Universidades credenciadas pelo MEC; cessão de 

equipamentos (notebook), com acesso à internet por banda larga em regime de 

comodato e  transferência de sua posse definitiva para o aluno após a conclusão do 

curso e oferecimento de bolsas de estudos no valor de meio salário mínimo. Esse 

programa deverá ser acompanhado por técnicos servidores municipais que, além de 

monitorar o desenvolvimento escolar do aluno, fará avaliação do estado de 

manutenção dos equipamentos. 

8- Criação da TV Municipal para a exposição de conteúdos inteligentes, que sirvam 
como mais um instrumento de complementação pedagógica para os alunos do Ensino 
Fundamental e médio; 

9- Implantação do conceito de Escola inclusiva; 

10-Ampliar e requalificar o Escola Total, transformando toda a rede municipal de ensino 
de educação básica em rede de educação integral, em modelo pedagógico inspirado nos 
CIEPS – CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, idealizado pelo Educador Darcy 
Ribeiro; 

11 - Fornecimento de merenda escolar de qualidade, preferencialmente com 
alimentos orgânicos, inclusive nos finais de semana. 

12- Implantar disciplina de Educação Ambiental e Comitê Escolar de Gestão Ambiental 

de resíduos (coleta, destinação e conversão econômica em benefício da escola); 

13- Estimular atividades de pesquisa e construção de conhecimento, envolvendo 

educadores e educandos, incluindo a realização de mostras e feiras. 

14-Fomentar e integrar centros de pesquisa, laboratórios, fábricas, universidades e 
unidades escolares num projeto de sociedade educativa, os direcionando e instigando a 
dar respostas para os problemas da cidade e região (Programa Interação Educativa e 
Consciência Regional); 
 
15-Conferir autonomia financeira para o gestor da Unidade prontamente atender as 
necessidades de manutenção, reparos e conservação constantes das edificações 
escolares, sem abdicar da fiscalização sobre o seu desempenho; 
 
16- Por meio do Banco Municipal de Desenvolvimento Comunitário – BMDC, estabelecer 
linhas de crédito especiais para professores e estudantes para a compra de 
computadores e material de estudo. 
 
17- Aproveitar os espaços públicos da cidade para promover atividades educativas, 
culturais e esportivas, permitindo que os projetos político-pedagógicos das unidades 
ultrapassem os muros escolares e que as questões cotidianas d 



a cidade sejam objeto de discussão curricular, nas escolas; 
 
18 – Buscar a transversalidade e parcerias com segmento da agricultura urbana e 
economia solidária, possibilitando aos estudantes o contato com novos meios, lógicas e 
relações produtivas; 
 
19- Implantar conexão 5G em todas as unidades escolares; 
 
20- Criar um Fundo Municipal de Investimento na formação docente, com o intuito de 
fornecer subsídios para o pagamento de bolsas de estudo para docentes cursarem 
programas de mestrado e Doutorado na Região. 
 
 

 

 

 

SAÚDE 

1- Auditoração de todos os contratos de longo prazo existentes na Secretaria de Saúde, 

especialmente aqueles realizados com as OSs (Organizações Sociais) - terceirização dos 

serviços públicos de saúde; 

2- Realizar estudo de demanda no sentindo de reavaliar a necessidade de instalações de 

outras UBS – Unidade Básica de Saúde; 

3-Informatização de todo o sistema, desde sua administração, aos prontuários de 

atendimento, de modo a evitar a duplicidade de ações e manter adequada a logística de 

distribuição de insumos e medicamentos; 

4- Criação do Centro de Produção Farmacêutica, se possível, através da 

cooperativização solidária de seus operadores, que permita a ampliação do Programa 

de fornecimento de medicamentos à comunidade; 

5- Implantação de programas de Educação em Saúde nas Escolas de Ensino 

Fundamental; 

6- Estimular a participação popular sem vínculos, com a Administração Municipal no 

Conselho Municipal de Saúde e de servidores municipais eleitos por seus pares, de modo 

a ecoar as contradições do setor e formular propostas factíveis à sua melhoria; 

7- Desenvolvimento de um Programa de Educação do Usuário, expondo os serviços 

disponíveis e a melhor forma de sua utilização; 

8- Fortalecer o atendimento básico à saúde, através dos Programas de Controle da 

Hipertensão, Diabetes, Obesidade, DST/SIDA, etc; e prevenção e promoção da saúde; 

9- Dar ênfase especial ao Programa de Atenção Materno Infantil, estabelecendo ações 

prioritárias no atendimento ao pré-natal, ao momento do parto e ao pós-natal; 



realizando ações de busca ativa destas gestantes e parturientes e neonatos, com vista a 

melhora dos indicadores de saúde, em especial da Taxa de Mortalidade Infantil; 

10- Realizar o mapeamento regionalizado da população, portanto, por cada Policlínica, 

divulgando intensamente as campanhas vacinais, tornando seus resultados públicos, de 

modo a estimular a comunidade a se proteger utilizando-se do Programa Nacional de 

Vacinação; 

11- Ampliar o horário de atendimento das Policlínicas de modo que este possa absorver 

parte do atendimento de pronto-atendimento clinico demandado a UPA – Unidade de 

pronto Atendimento; 

12- Implantar o serviço de resgate 24h na região continental da cidade, de modo a 

atender seus bairros, como o Caruara, Monte Cabrão, Quilombo, etc; 

13- Consolidação dos serviços de Saúde em Santos, com foco no programa SUS (Lei 8080 

de 19 de setembro de 1990, também é conhecida como “Lei Orgânica da Saúde”); 

14 – Fortalecimento dos Programas de Internação Domiciliar e de Assistência Domiciliar; 

15-Fortalecimento do Programa de Saúde da família e do papel dos Agentes 

Comunitários de Saúde;  

16 – Dar maior ênfase ao Programa de Saúde Mental, em especial no que diz respeito à 

sua a promoção; 

14- Criação do Hospital Veterinário Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPORTE 

1-Disponibilizar e modernizar áreas para a prática de esporte e lazer, assim como 

instalações e equipamentos adequados à prática esportiva, contribuindo para 

combater a exclusão e o risco social e para melhorar a qualidade de vida, mediante 

garantia de acessibilidade a espaços esportivos; 

2-Criar espaços públicos para encontros de lazer esportivo e de cultura para a 
população. Para tanto, deveremos contar com a figura do Agente Comunitário 
Esportivo;  
 
3-Criar a Olimpíada Interescolar de Santos 
 
4-Fortalecer a Fundação Pró-Esporte de Santos, no sentido de planejar e executar 
políticas de esportes de alto rendimento; 
 
5-Atrair eventos esportivos, amadores e profissionais, criando um calendário amplo, a 
exemplo do que já ocorre com a cultura (ação integrada com desenvolvimento 
econômico) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Nós do PDT, concluímos que, “embora haja organização estrutural (equipamentos e 
profissionais qualificados) para os serviços de assistência, há uma sobrecarga constante 
para os operadores destes serviços, causada pelo aumento do desemprego, dos 
conflitos sociais familiares e etc, o que exige do Administração Pública Municipal um 
plano estratégico de desenvolvimento inclusivo, especialmente em setores como 
trabalho e habitação.  

É com essa compreensão que consideramos que as obras públicas municipais e demais 
empreendimentos públicos e privados na cidade precisam ser pensados de modo a 
trabalhar permanentemente esta inclusão da população marginalizada, o que significa 
gestar políticas para tornar o investimento mais atrativo nas áreas mais vulneráveis da 
cidade por meio de obras de infra-estrutura e incentivos fiscais, e que os promovam 
tanto para fomentar o investimento privado como para atender às necessidades de 
trabalho da população desempregada, devidamente assistida e capacitada pela 
assistência social. Além disso, elaborar um plano que estimule a economia criativa, 
cooperativa solidária nas comunidades periféricas, e entre a população acompanhada 
pelos serviços de assistência, fornecendo-lhes, além da capacitação, os MEIOS materiais 
e financeiros para que empreendam a construção de suas próprias moradias, demais 
obras comunitárias, zeladoria e reparo do espaço público local e as atividades produtivas 
em espaços e com instrumentos necessários para tal. 
 
O presente plano de Governo estará orientado pelos seguintes pressupostos, quais sejam: 

• Propiciar a participação da população no processo de criação, decisão, 

implementação, avaliação e controle dos programas e dos projetos a serem 

desenvolvidos; 

• Pautar a intervenção social no reconhecimento da realidade local, sem 

perder de vista suas especificidades e sua forma de inserção na região, 

comunidade e na cidade; 

• Assegurar o atendimento prioritário às crianças, idosos, deficientes e 

mulheres chefes de família; 

• Pautar a intervenção na abordagem interdisciplinar, principalmente com 

os sujeitos envolvidos na elaboração, na implementação e na execução dos 

programas e projetos de governo. 

• A Secretaria de Assistência lançará mão sempre que necessário, da 

aplicação de instrumento de pesquisa para realização de diagnóstico da 

comunidade e das áreas que pretende atuar, através de pesquisa de campo 

ou da sua própria base de dados, com o propósito de orientar e nortear os 

serviços e a execução de uma política pública ancorada em dados técnicos; 

 

• Serão desenvolvidas Oficinas de formação de lideranças com foco na 

mediação de conflitos. Estas oficinas terão como objetivo orientar os 

líderes de cada comunidade, sobre os processos da gestão comunitária, os 

problemas e dificuldades do exercício da liderança, relacionamento 



interpessoal e trabalho coletivo, oferecendo soluções e ferramentas para a 

resolução pacífica e mediadora dos conflitos. 

 

 
 
 
 
1- Adequar o número de servidore(a)s à demanda da Secretaria de Desenvolvimento 
Social; 
2- Realizar busca ativa  de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza afim de 

atualizar o Cadastro Único, que trata-se de um documento auto declaratório, constando 

dados informados pela família, tais como: características do domicílio, composição 

familiar, identificação e documentação de cada componente da família, qualificação 

escolar dos componentes da família, qualificação profissional e situação no mercado de 
trabalho, remuneração; e despesas familiares com aluguel, transporte, alimentação e 

outros itens.  
3-Criação de um quarto Conselho Tutelar. Segundo a Resolução 139 de 2011 do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), é 

recomendado que para cada 100 mil habitantes seja estabelecido um Conselho Tutelar. 

 

.............. 

Erradicação de submoradias 

• Retomada do programa de urbanização do dique, visando à eliminação de 

moradias em palafitas 

• Retomada do programa de locação social, para erradicação dos cortiços 

• Aplicação do Estatuto das Cidades, a fim de se cumprir o preceito constitucional 

da função social de imóvel, destinando prédios e terrenos abandonados para 

implantação de moradias destinadas a famílias vivendo em encostas, favelas ou 

na rua; para hortas comunitárias urbanas; ou outros fins de interesse social. 

 

• Realizar auditoria fiscal independente da COHAB – Companhia de Habitação 

com vista a seu saneamento econômico financeiro;  

 

• Reestruturar a COHAB de modo que esta tenha como objetivo principal o 

planejamento urbano, de fato em uma companhia pública de planejamento e 

execução de projetos habitacionais, integrados à realidade da região metropolitana 

da Baixada Santista, projetos esses de moradias populares sustentáveis econômica 

e ambientalmente, favoreçam a convivência comunitária. Aproximar das 

comunidades vulneráveis arquitetos engajados (e/ou estudantes de arquiteturas), 

para que soluções sejam pensadas e executadas de forma conjunta (Programa 

Arquitetura e Urbanismo Popular). Para tanto, propomos a criação da 

Secretaria de Habitação de Santos. 

 

 

 



MEIO AMBIENTE 

 

1- Realizar gerenciamento (coleta, transporte, transbordo e disposição final) de 

resíduos sólidos urbanos eficaz, implantado e em perfeita sintonia com novos 

paradigmas, tais como logística reversa e Economia Circular, maximizando a 

redução da geração e otimizando o reuso, a recuperação, a reutilização, a 

remontagem r a reciclagem de resíduos; 

 

2- Investir em programas de educação ambiental para redução da geração de 

resíduos, e coleta seletiva bem como investimento em novas tecnologias para o 

tratamento dos diferentes tipos de resíduos sólidos; 

 

3- Elaborar inventário e diagnóstico detalhados relativos a todos os resíduos sólidos 

urbanos gerados no município (resíduos domiciliares, de construção civil, de 

podas e limpeza urbana, de serviços de saúde, de estabelecimentos comerciais 

e prestadores de serviços, da área portuária e retro portuária, e serviços de 

saneamento e drenagem; 

 

4- Implantar rede suficiente de pontos de entrega voluntária (ecopontos) de 

resíduos reutilizáveis e recicláveis; 

 

5- Aumentar a frequência da coletiva seletiva; 

 

6- Construir o “shopping de material reutilizável” a preços populares e simbólicos; 

 

7- Lutar contra a implantação a URE – Unidade de recuperação de Energia; 

 

8- Realizar estudo para implantação da Usina de Biodigestor Anaeróbio; 

 

9- Fortalecer as cooperativas de catadores e toda a cadeia de trabalho de 

recicláveis através da cooperação solidária; 

 

10- Atualizar o mapeamento e cadastro dos sistemas de drenagem urbana da Ilha de 

São Vicente (em conjunto com a autoridade portuária e a Prefeitura Municipal 

de São Vicente) e da área continental do município de Santos; 

 

11- Revisar e atualizar o Plano de Saneamento Básico do Município de Santos 

adequando-o ao novo marco legal federal do saneamento básico; 

 

12- Projetar e implantar melhorias nos sistemas de drenagem urbana através da 

análise do mapeamento atualizado do sistema de drenagem urbana e em 

consonância com o conhecimento empírico das áreas que rotineiramente 

apresenta; 



 

13- Incentivar a constante atualização do mapeamento e cadastro do sistema 

urbano de drenagem, bem como reparos e atualizações de drenagem urbana; 

 

14- Promover e implantar políticas de regularização fundiária e habitação de 

interesse social com o objetivo de promover a desocupação de áreas irregulares, 

insulares e continentais e realocação para habitações dignas e salubres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTÃO 

1- Colocar as pessoas no centro das políticas, programas e projetos urbanos de curto, 
médio e longo prazos, priorizando o bem estar social, em busca ao pleno atendimento 
ao saneamento ambiental, moradia digna e educação cidadã para todos(as). 
 
2- Planejar as políticas urbanas de forma transversal, inclusiva e integrada mediante 
programas de Governo que sejam independentes de interesses eleitoreiros e 
momentâneos e que possam ser implementados por estruturas de gestão com 
continuidade temporal. Tais políticas devem ser sustentadas por um sistema de 
informação transparente, baseado em cadastros integrados, georreferenciados e com 
dados de diversas naturezas; 
 
3- Viabilizar o financiamento contínuo das políticas urbanas, com recursos de diversas 
fontes, incluindo-as como prioridade nos planos anuais e plurianuais; 
 
4- Modernização e democratização da gestão administrativo financeira com 
transparência absoluta dos recursos recebíveis e suas aplicações; 
 
5- Buscar a articulação territorial sempre que o orçamento e o alcance municipal não 
forem auto suficientes. Os consórcios intermunicipais devem ser considerados como 
uma alternativa para viabilizar o acesso a fundos públicos e otimizar recursos financeiros 
e humanos; 
 

6- Garantir a participação popular nos processos decisórios por meio do fortalecimento 

dos Conselhos Municipais e da representatividade e equidade de seus membros, 

refletindo a maioria feminina nas lideranças comunitárias. Um plano de gestão eficiente 

deve contemplar forças de Estado, da iniciativa privada, das organizações sociais e da 

sociedade em geral; 

7- Conceber o Portal de Transparência da Administração contendo todas as 

informações possíveis e necessárias para o conhecimento fácil e rápido do público; 

8- Criar uma relação direta com os Sindicatos de modo que os Servidores participem das 

decisões que lhes afetem; valorizando-os através de seu plano de cargos e salários; 

9- Fortalecer a gestão tributária, previdenciária e de recursos humanos; 

10-Preservar o Patrimônio Público de modo permanente e habitual; 

11- Criar o Conselho de Planejamento com a participação de toda a sociedade, 

servidores, administração pública, representantes da sociedade civil, movimentos 

sociais e de empresários locais; de caráter permanente, e que tenha como objetivo 

realizar um planejamento estratégico para a cidade para os próximos 20 anos. Para 

tanto suas metas e objetivos deverão ser acompanhadas por um Observatório 

Municipal – trimestral – a ser constituído entre os membros deste Conselho; 

12- Estudo para a Desburocratização do setor público; 



13- Estruturar o programa de zeladoria do município, fortalecendo o papel do 

Subprefeito e criando a figura do “Cuidador Local”, este, preferencialmente, eleito pela 

comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGURANÇA 

1- Criar uma Matriz de Gerenciamento de Segurança Pública, ligada ao Gabinete do 

Prefeito, com a participação de todas as Secretarias relacionados a questão, tais como 

de Segurança Pública, Desenvolvimento Social, Conselho Tutelar, Educação, Saúde, 

Esporte, Serviços Públicos, além de representantes de outros órgãos públicos, como o 

Ministério Público, etc;  

2- Criar Ficha Eletrônica de matrícula para as atividades promovidas ou os serviços 

prestados pelas secretarias envolvidas no pacto pela segurança; 

3-Realizar o acompanhamento da formação do universo beneficiado pela Prefeitura, 

preferencialmente, através do geoprocessamento, superpondo as manchas do 

atendimento para avaliar sua dinâmica; 

4- Criar software de gerenciamento e formação de equipe de servidores, que 

compatibilizem horários e locais dos serviços, transporte, grades horárias dos 

estudantes e demais demandas prioritárias; 

5-Entendendo que a maior ocorrência de crimes na cidade de Santos é de furto e 

pequenos roubos, portanto, de baixo impacto de violência, devemos delimitar esse 

público, essencialmente formado por jovens meninos, alvo para desenvolvimento do 

trabalho de acompanhamento preventivo, através de: 

Exame das fichas escolares de alunos infrequentes;  

Identificação dos jovens atingidos por medidas protetoras e socioeducativas;  

Avaliação dos boletins disciplinares que as escolas organizam;  

Discussão constante com os professores e os comitês escolares mais qualificados para a 

seleção. 

6- Ampliação do sistema de monitoramento por câmeras; 

7- Integrar o sistema público das câmeras dos imóveis particulares, conforme a 

legislação; 

8- Integrar a comunicação da GM com a PM do Estado; 

9- Priorizar a atuação da Guarda Municipal em ações preventivas de vigilância 

permanente, em particular das escolas públicas e demais próprios municipais. 

 

 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Para governar uma cidade como Santos é preciso ter ampla capacidade de gestão do 

erário público, seja para saber como e quando investir o orçamento, seja para saber 

otimizar as fontes de receita.  Isso requer habilidade e coragem para: promover 

oportunidades de inovação legal; criar uma proposta sólida para reformular as bases da 

relação entre contribuintes da iniciativa privada e administração pública, estimulando a 

regularização de pendências que são ruins para quem produz e gera emprego, e 

péssimas para os cofres públicos; adequar a contabilidade do município segundo 

critérios indicativos da saúde financeira e estimulem o investimento; e, criar indicadores 

que permitam o georreferenciamento dos investimentos públicos para enfrentar as 

desigualdades regionais dentro do município. Neste sentido, as propostas do PDT são: 

 

 

1-Criação do Grupo de Desenvolvimento de Políticas de Economia Solidária, vinculado 

ao Gabinete do Prefeito, que seja responsável pela criação do Banco Municipal de 

Desenvolvimento Comunitário - BMDC, e por demais políticas econômicas de cunho 

solidário, como a criação e ampliação de cooperativas auto gestionárias e a implantação 

de moeda social, cujo objetivo é de fomentar a economia local, em especial as 

periféricas. 

2- Criação de um Marco legal a ser enviado para a aprovação da Câmara de Vereadores, 

que permita a aquisição prioritária de produtos e serviços de Cooperativas Solidárias; 

• Exemplo de Cooperativas passíveis de serem criadas: Catadores e Reciclagem; 

Costureiras ( para produção de uniformes escolares e profissionais); 

Trabalhadores em Manutenção ( de próprios Municipais); Entregadores de 

Bicicleta e Moto; de Motoristas; Zeladores de Rua e Jardineiro(a)s; Químicos e 

afins (para produção de material de limpeza e assepsia utilizados em próprios 

municipais), etc. 

3- Estabelecer espaços – como o Mercado Municipal – para a comercialização de 
produtos e serviços da economia solidária; fazendo daí também um espaço cultural e 
turismo que contribua para a revitalização do entorno da Bacia do Mercado. 
 

4- Atenção especial ao Parque Tecnológico de Santos, matriz formadora de ferramentas 

tecnológicas para gestão administrativa, funcionalidade do sistema público, criação de 

plataformas livres – as cooperativas de plataforma, além de serem um foco 

desenvolvedor especial de novas tecnologias, neste momento que ingressamos na 

tecnologia 5G; 



5- Criar o Fundo Municipal de Combate e Erradicação da Pobreza FUMCOEP, em respeito 
ao art. 82, do ADCT da Constituição Federal; 

 
6-Empreendedorismo: Instituição de um programa de Microcrédito, visando atingir, 
pelo menos 1000 microempresas, para a retomada da economia no pós-pandemia. 

 
 

7– Instituição de Programa de Estímulo à Conformidade Tributária, concedendo uma 
oportunidade adicional aos contribuintes de se autorregularizar, melhorando o 
ambiente de negócios para a iniciativa privada e aumentando a arrecadação tributária 
municipal. 

 
8– Promover a adequação da contabilidade pública municipal, visando atrair 
investimentos, a padrões internacionais de contabilidade como IPSAS – International 
Public Sector Accounting Standards, os quais são recomendados por organismos 
internacionais como Organização Mundial do Comércio - OMC, Banco Mundial e Fundo 
Monetário Internacional - FMI; 

 
9– Incluir o CEP nos lançamentos orçamentários, ampliar a capacidade e avaliação do 
impacto social e econômico da aplicação dos recursos por região, enfrentando-se as 
desigualdades regionais dentro do município. 

 
10- Utilização de ferramentas de Machinelearning, para o aprimoramento da 
Inteligência Fiscal, na redução da sonegação fiscal e inadimplência. 

 
11– Desburocratização, principalmente no sentido da redução do tempo de abertura de 
empresa, por meio de protocolo digital, formulários padronizados e eliminação de 
redundâncias de informação, bem como proposição de convênio com a JUCESP, para 
celeridade na análise documental 

 
 

12– Portal Único de Serviços: Criação de uma plataforma única de serviços onde 
cidadãos e empreendedores poderão usufruir dos serviços da prefeitura no formato 
digital, com fácil acesso por meio de todos os dispositivos eletrônicos, o que além de 
agilizar os processos, será capaz gerenciar cadastramento, disponibilização de vagas em 
escolas, creches e hospitais , dentre outros, e o aprimoramentos de respostas e 
soluções.. 
 

 

 

 

 

 

 



CULTURA 

1- Fomentar a intersetorialidade dos programas e projetos culturais;  

2- Fomentar mecanismos de diálogo com as Secretarias de Educação, Esporte, Turismo, Meio 
Ambiente, e demais órgãos com interface cultural para a criação de ações e projetos conjuntos;  

3-Preservar a memória e identidade da cultura local por meio de ações transversais em parceria 
com órgãos vinculados ao turismo e preservação do patrimônio material; 

4-Firmar parcerias com equipamentos públicos municipais vinculados à assistência social, saúde, 
turismo, educação, meio ambiente, esportes e cidadania, a fim de fomentar ações culturais;  

5-Fomentar, junto às Secretarias pertinentes, políticas públicas municipais de segurança 
alimentar, habitacional e social para artistas de baixa renda, com prioridade para artistas idosos, 
deficientes físicos, mulheres e negros;  

6-Promover por meio de programas culturais a inclusão social, em conjunto com a Assistência 
Social e a Departamento de Cidadania;  

7-Fomentar eventos e cursos culturais para pessoas com necessidades especiais;  

8-Implementar, em conjunto com a Assistência Social, ações e programas com o objetivo de 
minimizar as situações de risco e vulnerabilidade por meio do fomento a atividades, cursos, 
palestras e encontros contemplando as diversas linguagens artísticas e segmentos culturais;  

9-Aprimorar o atendimento de forma intersetorial às crianças e adolescentes com direitos 
violados, com especial atenção à redução da reincidência;  

10-Construir fluxo de atendimento entre as Secretarias Municipais e parceiros da rede de 
atendimento de/com/para a juventude;  

11-Realizar, junto a Coordenadoria da Juventude e setores pertinentes, feira itinerante e/ou 
estratégia que possibilite a sustentabilidade da iniciativa e incentive a profissionalização da 
juventude;  

12-Promover e fomentar, junto a Coordenadoria da Juventude, ações que tenham por objetivo 
o estímulo à elaboração e realização de projetos culturais produzidos por jovens;  

13-Ampliar, em parceria com a Seduc e Delegacia Regional do Estado, os projetos musicais, dos 
diversos gêneros, em escolas públicas municipais e estaduais;  

14- Incentivar, junto a Coordenadoria do Deficiente, a formação de Coral com pessoas com 
deficiência, integrado com outros grupos, ou como coral específico;  

15-Desenvolver, junto a Coordenadoria do Deficiente, ações efetivas de promoção e fruição 
cultural por parte das pessoas com deficiência;  

16-Garantir 100% dos equipamentos culturais (museus, cinemas, teatros, arquivos públicos e 
centros culturais) atendendo os requisitos legais de acessibilidade e desenvolvendo ações de 
promoção da fruição cultural por parte das pessoas com deficiência, em relação ao total dessas 
instituições ou equipamentos; 

17-Resgatar, reconhecer e valorizar a cultura afro-brasileira dentro dos conteúdos de formação 
cultural, bem como em atividades de produção e de eventos; 

18-Organizar e apoiar junto às demais secretarias: oficinas para identificar a pluralidade cultural, 
como preparo de receitas de culinária, confecção de bonecas de diversas etnias e de outros 
brinquedos, e também por meio de debates a partir de filmes e/ou textos escolhidos;  



19-Orientar os alunos para entrevistar familiares e/ou idosos das comunidades nas quais se 
realizarão as oficinas de pluralidade cultural; 

20-Fazer apresentações artísticas e outras atividades em locais que possuam referências às 
diferentes culturas identificadas nas oficinas realizadas, preferencialmente relacionadas aos 
ancestrais dos educadores e alunos dos grupos participantes e registrar as conclusões em algum 
tipo de suporte (texto escrito, desenho, fotografia, escultura etc.); 

21-Realização de ações transversais de cultura da diversidade sexual em parceria com 
Secretarias de Educação, de Saúde, de Assistência Social e de Defesa da Cidadania; 

22-Incluir junto a Assistência Social os artistas comprovadamente em situação de 
vulnerabilidade social em programas sociais realizados pela Prefeitura; 

23-Incluir os artistas comprovadamente em situação de vulnerabilidade social em programas 
governamentais de habitação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGIÃO CONTINENTAL 

Estende-se por 231,6 km²,[39] representando a maior parte do território do município. Quase 

70% dessa área é classificada como Área de Proteção Ambiental por estar situada dentro dos 

limites do Parque Estadual da Serra do Mar e por abrigar uma grande área de Mata 

Atlântica nativa sobre as escarpas da Serra do Mar. 

São identificados na região os seguintes bairros, fracamente povoados: Quilombo, Sítio das 

Neves, Guarapará, Barnabé, Ilha Diana, Monte Cabrão, Trindade, Cabuçú, Iriri, Caruara (na 

divisa com Bertioga), além das mencionadas áreas de preservação ambiental da Serra do Mar. 

Em 2011, ainda, foram instituídos os bairros Piaçaguera e Bagres na área.  

1-Saneamento básico; 

2- Urbanização de vias preservando as características locais; 

3- Realização de obras de contenção de alagamentos; 

4- Extensão do horário de serviço médico até às 22 h; 

5- Implementação de serviço de resgate – SAMU – 24 h no bairro Caruara; 

6- Desenvolvimento turístico de base comunitária se utilizando de seu potencial natural e de sua 

cultura popular; 

7-Implantação de transporte hidroviário para o Bairro Caruara. 
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