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O Plano de Governo da Coligação “Tupã Pode Mais” foi 

desenvolvido com base em dados coletados, a partir da opinião 

dos cidadãos tupãenses, informações e problemas que foram 

apresentados por pessoas nos diversos níveis da sociedade, 

empresários e agente públicos.  

Este documento traz um modelo de gestão baseado no 

desenvolvimento qualitativo e na construção participativa, e 

embasará o Plano de Metas de Gestão do Governo, representando 

as demandas da população. 

O desenvolvimento deste plano foi baseado nos valores 

abaixo, buscando otimizar a função do governo e a maior 

eficiência das políticas públicas tendo como base: 

● Transparência e respeito, reforçando instrumentos de 

controle e avaliação de desempenho da prefeitura pelo 

cidadão. 

● Participação Popular, entendendo a participação na 

cidade como construção coletiva, responsabilidade 

compartilhada e colaboração ativa. 

● Humanização dos serviços públicos, unindo inteligência e 

sensibilidade para ampliar o alcance e a precisão das 

políticas sociais. 

INTRODUÇÃO 
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O modelo de gestão de negócios das empresas passou 

por uma grande evolução nos últimos anos, como resultado da 

profissionalização da gestão e da inovação.  

Da mesma forma, a gestão pública e as políticas públicas 

devem acompanhar esse desenvolvimento se quiserem promover 

uma cidade inovadora, que gere melhoria da qualidade de vida de 

seus cidadãos. 

Diante deste cenário a COLIGAÇÃO TUPÃ PODE MAIS, 

buscará desenvolver o trabalho, e o direcionamento da gestão que 

seja mais acessível e resolutiva, bem como mais presente e 

comprometida com a solução dos problemas da cidade. 

 Para alcançar os resultados, este Plano de Governo foi 

organizado em três eixos principais, em torno dos quais os 

objetivos estratégicos, metas e iniciativas foram sistematizadas: 1) 

Desenvolver o município, 2) Cuidar das Pessoas e 3) Inovar na 

gestão.  
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No primeiro eixo, “Desenvolver o Município” 

concentram-se as políticas públicas que tem como objetivo levar 

o município ao desenvolvimento econômico, tendo como 

resultado o aumento da atividade empresarial e agronegócio na 

Estância Turística de Tupã. 

O segundo eixo “Cuidar das Pessoas”, reúne ações para 

efetivar uma cidade que atenda as pessoas, os seus cidadãos, os 

acolhe e oferece serviços públicos de qualidade. A políticas 

apresentadas permeiam pela saúde, educação, trabalho e 

dignidade, e acessibilidade e diversidade.   

No terceiro eixo “Inovação na Gestão” buscou-se trazer 

ações que objetivem tornar a gestão pública mais eficiente, com 

soluções inovadoras e inteligentes, estreitando a relação entre o 

agente público e o cidadão, trazendo a população a opinar, 

acompanhar e fiscalizar a atuação do Governo.   

 

  

DESENVOLVER O MUNICÍPIO

CUIDAR DAS PESSOAS

INOVAR NA GESTÃO 3 

2 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

MELHORAR E AMPLIAR A INFRAESTRUTURA 
MUNICIPAL 

 

PROPOSTAS 

 

1 – TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 

• Planejamento, desenvolvimento de projetos e ampliação do 
sistema viário, considerando o volume de tráfego e os 
usuários.  

• Investir na melhoria da qualidade do transporte coletivo 
urbano, com linhas regulares e mais frequentes. 

• Regulamentar, fiscalizar a atuação, e capacitar os 
mototaxistas para garantir a segurança dos usuários e a 
qualidade dos serviços oferecidos ao cidadão. 

• Propor regulamentação sobre equipamentos de segurança e 
idade mínima para direção de veículos motorizados 
(bicicletas, quadriciclos e patinetes) abaixo de 50 
cilindradas em vias públicas. 

• Realizar estudos para viabilizar a ativação do transporte 
ferroviário para escoamento da produção local, e 

 INFRAESTRUTURA  
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implantação de um porto seco para transbordo da produção 
local. 

• Promover uma política contínua de manutenção das vias 
urbanas, com recapeamento programado em todos os 
bairros e tapa buraco. 

• Atualizar e aprimorar o sistema de sinalização de trânsito e 
identificação das vias públicas em todo o espaço urbano. 

• Melhorar o estado de conservação das calçadas da cidade, 
de modo assegurar a acessibilidade do usuário. 

 

2 – SANEAMENTO: ÁGUA E ESGOTO 

• Planejamento, projeto e ampliação do sistema de água e 
esgoto em parceria com a SABESP, dando atenção para os 
loteamentos em fase de aprovação, do nosso município. 

• Acompanhar e monitorar a qualidade da água subterrânea 
utilizada para o abastecimento público, com auditorias 
externas.   

• Coibir o lançamento de qualquer resíduo ou efluente não 
tratado nas galerias pluviais e nos corpos d’água do 
Município, e acompanhamento dos efluentes tratados 
lançados nos corpos d’agua. 

 

3 – DRENAGEM URBANA 

• Planejamento, desenvolvimento de projetos e implantação 
de obras de abertura e adequação dos canais de córregos 
receptores do escoamento de águas pluviais e de remoção 
das interferências existentes. 
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• Planejamento, desenvolvimento de projetos e implantação 
de obras de proteção de áreas sujeitas a inundação, 
considerando a dinâmica do córrego urbano e os picos de 
cheias. 

• Planejamento, desenvolvimento de projetos para proteção e 
segurança das habitações em área de risco, com 
remanejamento e/ou relocação de habitação quando 
couber. 

• Adotar padrões de pavimentação dos espaços que 
garantam elevados índices de permeabilidade do solo. 

• Promover o controle do uso e ocupação do solo 
resguardando várzeas e garantindo a manutenção dos 
índices de permeabilidade do território nos níveis 
planejados. 

 

4 – RESÍDUOS SOLIDOS  

• Implantar um sistema integrado de coleta, transporte, 
tratamento e armazenagem dos resíduos sólidos urbanos, 
atendendo padrões de qualidade estabelecidos em lei. 

• Buscar soluções para implantação de um aterro sanitário 
que atenda as legislações ambientais. 

• Promover as ações de conscientização e educação 
ambiental para fortalecer a coleta seletiva do município de 
Tupã e Distritos. 
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5 – INFRAESTRUTURA VERDE 

• Elaborar e implantar um plano de arborização urbana, 
para contribuir com a preservação das áreas verdes e 
melhoria do conforto urbano. 

• Ampliar a oferta de áreas verdes públicas, com 
equipamentos de lazer, esportes e infraestrutura e criar 
praças nos bairros carentes de área verde com mobiliário 
urbano adequado e tratamento paisagístico, permitindo o 
acesso e utilização por todas as famílias. 

• Preservar as áreas ambientalmente frágeis ocupadas e 
viabilizar a recuperação das áreas degradadas, 
especialmente as margens dos córregos urbanos. 

 

6 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

• Ampliar a oferta de iluminação pública na área urbana e 
de trechos na área de expansão urbana, para melhorar a 
segurança e aumentar perspectivas do turismo e comércio. 

• Implantar sistemas sustentáveis de energia nos espaços 
públicos, com a utilização de postes com placas de 
captação de luz solar. 

 

7 – LIMPEZA PÚBLICA  

• Intensificar a limpeza de terrenos públicos e fiscalizar 
limpeza de terrenos particulares, como ação preventiva a 
proliferação de vetores, a exemplo do mosquito da dengue, 
cobras e escorpiões.  

• Promover a limpeza de galerias pluviais, vias públicas e 
espaços públicos destinados ao lazer e recreação. 



 

 

 

12 PLANO DE GOVERNO 2021-2024 

• Ampliar serviço de limpeza e manutenção dos canais, 
reservatórios de detenção e galerias de escoamento de 
águas pluviais. 

 

8 – EQUIPAMENTO PÚBLICOS  

• Inventariar os terrenos vagos do patrimônio municipal e 
viabilizar junto a população tupãense, a escolha dos 
equipamentos públicos que deverão ser implantados no 
seu bairro, a exemplo de escolas, creches, unidades de 
saúde, praças, dentre outros. 

• Intensificar a manutenção e reforma de prédios públicos, 
para melhoria na estrutura do atendimento à população. 

• Revitalização de espaços públicos destinados ao lazer e 
recreação. 

• Implantar novo cemitério para a cidade de Tupã, trazendo 
dignidade e respeito à população no momento de 
fragilidade. 

 

9 – SEGURANÇA PÚBLICA 

• Implantar sistema de monitoramento por câmeras de 
segurança, conforme mapeamento de áreas de risco, para 
melhorar a segurança dos usuários. 

• Fortalecer as infraestruturas de apoio à Polícia Militar, 
com foco nas áreas mais vulneráveis. 

• Criar a Polícia Municipal, com policiamento ostensivo, 
para aumentar a segurança em nosso município, 
principalmente em regiões mais críticas. 
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10 – INFRAESTRUTURA RURAL 

• Promover o controle da erosão e assoreamento, 
resguardando a capacidade de escoamento dos canais de 
drenagem. 

• Manutenção e construção de pontes rurais, vicinais do 
município, e conservação das estradas rurais. 

• Intensificar a execução do programa “Melhor Caminho” 

nas estradas rurais, por intermédio de parcerias do 

Governo Estadual. 

• Ampliar a oferta dos serviços de apoio a propriedade rural. 

• Recuperação de encostas e áreas de preservação 
ambiental. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

FORTALECER E DIVERSIFICAR O 
AGRONEGÓCIO NO MUNICÍPIO 

 

PROPOSTAS: 

 

1 - APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR 

• Incentivar os produtores rurais a agregar valor à produção, 
por meio de cursos, integração de produção. 

• Promover a capacitação dos agricultores, sobre técnicas de 
produção, hidroponia, produtos orgânicos, e gestão de 
pequenos negócios.  

• Fornecimento de mudas de espécies arbóreas nativas, para 
recomposição de áreas de preservação permanente e áreas de 
reserva legal. 

• Trazer projetos apoio internacional, para o 
desenvolvimento da agricultura familiar e segurança 
alimentar, a exemplo do Euroclima+, promovido pela União 
Europeia. 

AGRONEGÓCIO 
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• Auxiliar na organização dos produtores para 
desenvolvimento de uma cooperativa de produção e 
certificação local de produtos orgânicos. 

• Destinar local, com estrutura adequada para venda direta 
de produtos oriundos da agricultura familiar. 

• Oferecer suporte técnico para que o agricultor familiar 
possa ter acesso a “Programas de Pagamento de Serviços 
Ambientais” desenvolvidos pelo Governo do Estado de São 
Paulo, como mecanismo de geração de renda preservando o 
meio ambiente. 

 

2- FORTALECIMENTO DOS PRODUTORES DE MÉDIO E GRANDE 
PORTE 

• Melhorar a infraestrutura e o acesso às áreas e favorecer o 
escoamento da produção rural. 

• Aproximar os produtores dos órgãos de pesquisa, 
universidades e assistência técnica. 

• Apoiar o desenvolvimento de diversificação da produção 
agrícola, objetivando o atendimento ao mercado 
internacional. 

• Estimular a criação de um banco de melhoramento genético 
no município, para permitir o desenvolvimento qualitativo 
dos rebanhos, com foco no mercado internacional, para 
aumentar a competitividade dos produtores locais. 

 

 



 

 

 

16 PLANO DE GOVERNO 2021-2024 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

FORTALECER NEGÓCIOS LOCAIS PARA O 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

PROPOSTAS: 

 

1 – APOIO AO EMPREENDEDOR 

• Criação de um Centro formação em Gestão de Negócios, 
para que sejam desenvolvidos palestras, treinamentos e 
capacitações, fóruns, para que os tupãenses desenvolvam e 
transforme em realidade as suas ideias de negócios. 

• Implantar uma “Agência de Inovação, Logística e 
Internacionalização”, referência região da Alta Paulista, 
para oferecer serviços de expertises para viabilizar venda de 
produtos no mercado digital, bem como importação e 
exportação de mercadorias de Tupã e Região. 

• Implantar um Espaço “Coworking” para realização de 
negócios, de modo a oferecer suporte os prestadores de 
serviços que estão iniciando suas atividades como 
profissionais liberais. 

NEGÓCIOS LOCAIS 
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• Implantar a “Galeria Digital” de Tupã, para venda de 
produtos e serviços, com custo zero para os pequenos e 
médios empreendedores do nosso município. 

• Incentivar a participação de empresários e população para 
debater estratégias para o crescimento de Tupã através do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico. 

 

 

 

2- INDÚSTRIAS  

• Fortalecer as indústrias locais, incentivando a formação de 
arranjos produtivos locais, de acordo com as demandas 
locais de produção, para projeção nacional. 

• Implantar um parque tecnológico, para desenvolvimento e 
foco em fornecimento de soluções para a agroindústria, de 
acordo com a vocação regional, próximo a UNESP de Tupã, 
aproveitando suas áreas de pesquisa. 

• Estruturar e viabilizar o 4º Distrito Industrial, para atrair 
novos empreendedores para nossa cidade. 
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• Implantar um Centro de Educação Ambiental – CEA para 
promoção da educação ambiental e o turismo a nível local e 
regional. 

• Implantar a “Parque Temático Aldeia do Curumim”, um 
espaço lúdico e temático no baseado na cultura indígena, 
destinado a pratica do lazer e recreação, bem como o 
fomento do turismo a nível local e regional. 

• Melhorar a infraestrutura do turismo, implantando 
mobiliário temáticos nos pontos turísticos. 

• Fomentar o turismo, através do empreendedorismo local, 
pela capacitação, por meio de palestras, cursos e 
treinamentos, do setor de serviços e rede hoteleira. 

• Promover eventos e shows temáticos para o 
desenvolvimento do turismo e fomento do comercio local. 

• Fortalecer o turismo rural e histórico, com o 
desenvolvimento de rotas temáticas, para fomento de 
hospedagens, gastronomia e turismo de aventura, 
incentivando o investimento da iniciativa privada, a partir do 
distrito de Varpa. 

• Firmar convênio com o Ministério do Turismo através do 
programa Desenvolve SP, pelas linhas de crédito do Fundo 
Geral do Turismo – Fungetur, para viabilizar recursos para 
investimento no setor de turismo no município. 

 

TURISMO 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

AMPLIAR O ACESSO A SAÚDE BÁSICA E 
ESPECIALIZADA 

PROPOSTAS: 

1 – DEMANDAS DE SAÚDE PREVENTIVA 

• Fortalecer a política de saúde preventiva do município por 
meio do Programa de Saúde da Família, aumentando a 
presença dos agentes de saúde, principalmente nos bairros 
mais vulneráveis. 

• Intensificar o controle epidemiológico (dengue, 
chikungunya, Zika vírus), com acompanhamento e ações 
coordenadas de conscientização, combate e fiscalização. 

• Aprimorar a ações no combate do COVID 19, ampliando a 
aplicação dos exames de verificação em massa, priorizando 
os grupos mais vulneráveis (idosos e pessoas com 
comorbidades patogênicas), e ações de conscientização das 
pessoas. 

• Criar o Centro de Integrado de Apoio Psicossocial, para 
facilitar a busca de serviços de ajuda psicológica e 
psiquiátrica integrada, aberta a toda população do 
município, independente de encaminhamento médico. 

 

 

SAÚDE 
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2 – AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

• Garantir o fornecimento gratuito de medicamentos, bem 
como materiais de consumo hospitalar, necessários ao 
usuário submetido aos diversos tratamentos que utilizem 
esses materiais. 

• Aprimorar o Centro de Especialidades Municipal, com 
atendimentos oftalmológicos, pediátrico, gastro 
endocrinologia entre outros. Com médicos contratados de 
acordo com a necessidade da população. Os recursos serão 
oriundos de Convênio com Ministério na Saúde e dotação 
parlamentar. 

• Adotar mecanismos de controle para otimizar as filas de 
cirurgias eletivas nas diversas especialidades. 

• Adoção da Gestão Plena do Sistema Municipal - GPSM, que 
viabiliza a realização integrada de consultas médicas, 
diagnóstico médico e cirurgia no município. 

 

3 – MELHORIA DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS 

• Promover a readequação de quadros profissionais da área 
da saúde, com atualização profissional constante, e 
implantar programa de valorização profissional. 

• Criar uma linha direta, para que os usuários do Sistema de 
Saúde apresentem sugestões e reclamações sobre os 
serviços prestados, pelo município, com avaliação na 
qualidade do atendimento.  

• Investir no uso de tecnologia na saúde permitindo a 
marcação on-line de consulta e também a integração do 
histórico médico do paciente entre os vários órgãos de 
atendimento de saúde do município e entrega de 
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medicamentos, facilitando o diagnóstico e 
acompanhamento integral do paciente. 

•  

4 – PROGRAMAS DE ATENDIMENTOS ESPECIAIS 

• Implantar um programa de atendimento a crianças em 
idade escolar que apresentem grau de sobrepeso e 
obesidade. 

• Implantar apoio integrado a criança, com apoio 
psicopedagógico, integrado com o ambiente escolar, com 
atendimento direcionado ao bem estar psicológico da 
criança. 

• Criar um Programa de Apoio e Diagnóstico à Alergias na 
Infância, com acompanhamento médico e orientação 
familiar.  

• Programa de apoio à recuperação, tratamento e inserção 
social de dependentes químicos, com orientação aos 
dependentes e às famílias, garantindo um maior índice de 
recuperação destes. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

SER REFERÊNCIA EM ENSINO DE QUALIDADE E 
QUE INTEGRE DIVERSOS SABERES 

 

METAS: 

● Promover um atendimento, com foco no cuidado integral à 
criança. 

• Ampliar a estrutura e a oferta de vagas nas creches 
municipais para diminuir o número de crianças por sala e 
garantir um atendimento de qualidade. 

• Intensificar a manutenção e reforma nas creches 
municipais, de modo a oferecer um ambiente adequado e 
lúdico, favorável ao desenvolvimento cognitivo da criança. 

● Criar um Espaço de Desenvolvimento Socioemocional, para 
que a formação integral da criança vá além do “cuidar” e 
consiga desenvolver as capacidades psicomotoras, sociais e 
emocionais. 

●  Ampliar o atendimento na Escola de 2º turno para crianças 

na faixa etária de 4 a 5 ano, priorizando o atendimento nos 

locais de maior demanda, criando um espaço lúdico e 

EDUCAÇÃO 
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prazeroso de desenvolvimento com formação e coordenação 

específica dos professores evitando a escolarização durante 

a permanência da criança nesse local.  

 

2- ENSINO FUNDAMENTAL 

● Melhorar o desempenho dos alunos no Ensino Fundamental 
no IDEB, através da padronização do ensino em toda a rede 
de ensino, valorização do profissional da educação, reforço 
escolar no contraturno e incentivo da participação ativa dos 
pais na escola. 

● Implementar o reforço escolar no contraturno para diminuir 

a defasagem escolar ocorrida no ano de 2019 decorrente da 

Pandemia do Covid-19. 

● Criar um Espaço de Desenvolvimento Socioemocional, com 
a integração do com foco no autoconhecimento, e 
reconhecimento de sentimentos por parte das crianças, além 
do atendimento integrado com profissionais da área. 

● Implantar o “Projeto Cidade das Artes”, ampliando o 
atendimento dos alunos da rede municipal no ensino de 
instrumentos musicais, aula de canto, dança, artes plásticas 
e cênicas.  

● Implantar o “Projeto Criança Digital” com a oferta de aulas 
de informática, programação, desenvolvimento e robótica 
no 2º Turno e escolas de período integral, potencializando 
seu desenvolvimento cognitivo. 

● Implantar o “Projeto Matemática legal” com a oferta de 
aulas extras de matemática no 2º turno, objetivando 
desenvolvimento cognitivo e potencializando o ensino e 
aprendizagem. 
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● Implantar o “Projeto Criança Atleta” ampliando a oferta de 
aulas de esporte diversificadas no 2º turno, potencializando 
a sua integração social. 

● Implantar o “Projeto Crianças Jardineiras” com a oferta de 
aulas de jardinagem, plantio e cultivo de espécies arbóreas 
e horta orgânica no 2ª turno, potencializando sua interação 
com a natureza. 

● Fornecer alimentação de qualidade, e equilibrada, e em 
horários mais adequados às necessidades das crianças. 

● Desenvolver um ensino que com base em aprendizados 
tecnológicos, com uma plataforma de ensino, que permita a 
criança, o acesso à tecnologia desde as idades iniciais. 

 

3 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS – EJA 

• Implementar o reforço escolar por intermédio de EADC – 
Ensino a Distância Complementar para diminuir a 
defasagem escolar ocorrida no ano de 2019 decorrente da 
Pandemia do Covid-19. 

• Melhorar e ampliar estrutura e a oferta de vagas do ensino 
de jovens e adultos, de modo a oferecer dignidade e 
oportunidades para inserção no mercado de trabalho. 

 

4- ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR 

• Promover o ensino técnico e capacitação da mão de obra 
técnica do município. 

• Criação do Instituto Municipal de Ensino e Inovação, uma 
autarquia municipal, onde serão oferecidos cursos técnicos e 
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superiores, para formação de nossos jovens de acordo com 
a necessidade do mercado de trabalho. 

 

 

5- CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS EDUCADORES 

 

• Construir um plano de carreira para os educadores 
valorizando-os de acordo com a complexidade das 
atividades desenvolvidas, e valorizando a implementação de 
propostas inovadoras. 

• Oferecer cursos de formação complementar e 
especialização na área de educação, gratuitamente no 
Instituto Municipal de Ensino e Inovação. 

• Realizar uma consulta pública na rede municipal, para 
construção de uma lista com nomes para ocupar os cargos 
comissionados da Secretaria Municipal da Educação, 
considerando formação e tempo de serviço. 

• Promover um programa de capacitação continuada dos 
educadores, frente aos novos caminhos na área da 
educação, que valorize o cuidado integral das crianças. 
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1 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

• Implantar o CREAS – Centro de Referência Especializado 
da Assistência Social, com serviços especializados e 
continuados a famílias e indivíduos em situação de 
ameaça, ou violação de direitos.  

• Fortalecimento do Projeto Estadual do Leite “Vivaleite” e 
apoio a famílias mais vulneráveis. 

• Implantar o Mercado Municipal “Você pode mais”, para 
compras a preço de custos de produtos da cesta básica, 
exclusivo para cidadãos de baixa renda, ou beneficiários de 
programas assistenciais. 

• Implantação de Restaurante Municipal “Você pode mais”, 
para servir alimentação de qualidade a preço justo para 
trabalhadores de baixa renda. 

 

2 – TRABALHO E RENDA 

• Criação do Programa apoio ao Trabalho, com o objetivo 
de proporcionar colocação no mercado de trabalho para 
trabalhadores pertencentes às famílias de baixa renda. 

• Implantar a Escola de Talentos de Tupã, com objetivo de 
capacitar jovens e adultos para mercado de trabalho, e 
gerar oportunidades de renda, através da inclusão 
produtiva. 

VULNERABILIDADE SOCIAL 
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• Criação do Programa Meu Emprego, com incentivo a 
empresas que contratarem jovem para seu primeiro 
emprego, ou jovens em situação de vulnerabilidade; 

• Criar um programa de incentivo para que as empresas 
apoiem a capacitação continuada de seus funcionários, 
promovendo uma capacitação para o trabalho e 
valorização do trabalhador. 

 

 

• Serviço de Proteção a pessoa com Deficiência – para 
acompanhar crianças de 0 a 3 anos quando o seu 
desenvolvimento não ocorrer dentro da normalidade. 

• Criar o Núcleo Educacional Multidisciplinar Especializado 
Municipal composto por psicopedagogos, terapeutas 
ocupacionais, fisioterapeutas e psicólogos, que ofereça ao 
aluno com deficiência ou com dificuldades de 
aprendizagem da rede municipal de ensino o atendimento 
interdisciplinar, pedagógico e clínico necessário para uma 
educação inclusiva integral.  

• Promover estudos para implantar nas áreas centrais da 
cidade de grande circulação a instalação de faixas nas 
calçadas e passeios, com textura e cor diferenciadas, para 
facilitar a identificação do percurso e esquinas para 
deficientes visuais. 

• Promover estudo para a criação de um espaço adequado 
com profissionais capacitados para a prática esportiva e 
de atividades físicas para pessoas com deficiência. 

      INCLUSÃO E DIVERSIDADE 
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1 – CRIANÇA E ADOLESCENTE 

• Implantar as Políticas Públicas e a proteção Integral à 
Criança e ao Adolescente, com ações voltadas ao 
fortalecimento do vínculo familiar. 

• Desenvolver uma política integrada de amparo e auxílio à 
Criança em situação de ameaça, ou violação de direitos, 
com a atuação de especialistas na área de psicologia e 
assistência social. 

 

2 – ATENÇÃO À MULHER 

• Adoção à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher – Princípios e Diretrizes”, desenvolvida pelo 
Ministério da Saúde. 

• Criação da Política Municipal de Apoio às Mulheres, 
visando a prevenção e assistência a mulher, além de apoiar 
a restruturação de mulheres vítimas de violência 
doméstica. 

 

 

3 – APOIO A TERCEIRA IDADE 

• Adoção da Política Municipal do Idoso, com objetivo de 
garantir condições favoráveis para que a população idosa 
– acima de 60 anos – possa manter sua autonomia, 
integridade e participação efetiva na sociedade. 

      CUIDADOS ESPECIAIS 
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1 – INOVAR NO MODELO DE GESTÃO 

• Adotar os conceitos da Nova Administração Pública (NAP), 

com foco no cidadão, na eficiência e na transparência.  

• Aplicação dos instrumentos da NAP: as tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), a gestão de pessoas, as 

novas estruturas organizacionais e o controle de 

resultados, nos processos da administração pública. 

• Implantar a Auditoria Interna de Gestão para direcionar os 
pontos os fracos e fortes da gestão municipal, 
estabelecendo as recomendações necessárias para 
melhorar o processo de tomada de decisões.  

 

2 – INOVAR NA GESTÃO DE PROCESSOS 

• Aderir ao Programa de Modernização da Administração 
Tributária e dos Setores Sociais Básicos Automáticos 
(PMAT) criado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social. 

• Criar um projeto para a modernização da administração 
do município nos setores tributário, de saúde, educação e 
assistência social. 

• Implantar os Indicadores da qualidade no setor público 
para acompanhamento continuado das ações da 
administração pública. 

GESTÃO INOVADORA 



 

 

33 COLIGAÇÃO TUPÃ PODE MAIS 
 

 

 

1 - GERENCIAR OBRAS PÚBLICAS 

• Implantar a Empresa Municipal de Execução de Obras 
Públicas, para redução nos custos de contratação e 
realização das obras públicas de pequenas e médias 
complexidades. 

• Vincular as compras municipais à Bolsa Eletrônica de 
Compras (BEC) do Governo do Estado. 

• Aderir ao Cadastro de Serviços Terceirizados (Cadterc), 
para economia de recursos públicos e utilização de padrão 
estadual de preços em serviços terceirizados. 

• Implantação de sistema de gerenciamento de obra 
alinhado à legislação, especialmente a Lei 8.666/1993 e o 
Decreto 7.983/2013. 

• Criar um banco de projetos e uma coordenadoria para 
gerenciamento e captação de projetos com financiamento 
externo, tanto nacionais quando em órgão de 
financiamento internacionais. 

 

 

 

PLANEJAMENTO 
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1 – TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA 

• Aprimorar o canal eletrônico para contato com os 
cidadãos, com devolutiva sobre as demandas apontadas 
pelos cidadãos. 

• Diminuição de barreiras e exigências para o atendimento 
dos pedidos de informação. 

 

2 - PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO 

• Implantar a Política de Governança Digital (instituída no 
País pelo Decreto 8638/2016), incentivo à participação da 
sociedade na formulação e monitoramento das políticas 
públicas, além de ampliar a transparência dos serviços 
prestados. 

• Criação do Comitê de Governança Digital para 
implementar os assuntos relativos à participação popular 
na Administração Pública 

 

3 - PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PLANEJAMENTO 

• Revisar, atualizar e implantar a Agenda 21 do município, 
possibilitando que a população possa definir e acompanhar 
os resultados das ações propropostas. 

TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO 
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• Revisar e atualizar o Plano Diretor do Município, 
assegurando a participação popular, fortalecendo os 
elementos associativos da comunidade. 
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