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PLANO DE GOVERNO UBATUBA MERECE MUITO MAIS - 2017-2020 

O Plano de Governo objetiva conduzir o município a um novo patamar de 

desenvolvimento, melhorando a eficiência dos serviços públicos prestados à população, 

proporcionando qualidade de vida aos moradores e excelência na receptividade aos 

turistas.   

A Administração Municipal deve ter como premissa resolver os problemas prioritários da 

população, fazendo uma gestão eficiente do Orçamento Público, formado por repasses 

federais, estaduais e dos próprios munícipes, para áreas como Educação, Saúde, 

Saneamento Básico, Segurança Pública, Infraestrutura Urbana, Transporte Público e o 

Turismo.  

Passamos por diversas administrações e continuamos a testemunhar sempre os mesmos 

problemas, na precariedade do acesso à saúde, na educação, a desvalorização do 

funcionalismo público, esgoto correndo a céu aberto e contaminando nossas nascentes, 

rios e praias, um desrespeito irresponsável diante da nossa Vocação Turística. 

As propostas de ações a seguir são fruto de um trabalho incansável, feito ao longo dos 

últimos anos, colhendo informações em cada reunião com moradores em todos os bairros, 

a partir de debates com funcionários públicos e especialistas de cada área, um trabalho 

feito por muitas mãos preocupadas com o futuro da nossa cidade. Todo este trabalho 

constitui um Plano de Governo coerente, exequível e estratégico, que vai perpassar 

gestões, incluindo ações no curto, médio e longo prazos em todas as áreas prioritárias da 

Administração Municipal.   

É por isso que propomos algo novo, um novo jeito de governar.   

Vamos fazer uma gestão eficiente, perseguindo resultados e metas, com procedimentos 

claros, transparentes e igualitários, com participação efetiva da sociedade civil organizada. 

Vamos buscar parcerias com os governos Estadual, Federal e com a iniciativa privada para 

impulsionar o nosso desenvolvimento e ampliar a capacidade de investimentos da 

Prefeitura. Vamos fazer muito mais, sem onerar a população, buscando sempre melhorar a 

qualidade de vida de quem mora em Ubatuba, para que tenhamos orgulho em dizer: “Sou 

cidadão de Ubatuba”. 



2 

PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE 

• Revisão do Plano Diretor do Município 

• Audiências Públicas nos bairros para ouvir os moradores e conhecer quais são as suas 

prioridades; 

• Fortalecimento das Associações de Bairros; 

• Valorização dos servidores municipais e aprimoramento dos Planos de Cargos e Salários;  

• Participação ativa da população na formulação e acompanhamento das políticas públicas 

que serão implantadas pela prefeitura, com transparência total, estabelecendo um 

planejamento estratégico participativo para uma gestão inovadora e descentralizada; 

• Combate permanente à corrupção, por meio de auditorias, transparência dos processos e 

medidas de combate ao desperdício e controle dos gastos públicos; 

• Melhorar a gestão dos recursos públicos e a necessária transparência nos investimentos 

feitos a partir da arrecadação do IPTU e de todas as taxas e tributos municipais, com 

informações atualizadas no Portal da Transparência da Prefeitura; 

• Implantar a Controladoria Municipal para dar agilidade aos processos, atendendo ao 

cumprimento de prazos, gestão rigorosa das compras públicas e dos contratos municipais;  

• Investir e fortalecer o Setor de Projetos e Convênios para a captação de recursos junto às 

esferas de governo estadual e federal e do setor privado; 

 

SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 

• Priorizar a saúde na Primeira Infância (de 0 a 6 anos);  

• Implantar o atendimento de pediatria na Rede de Atenção Básica; 

• Implantar o Programa Saúde da Criança; 
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• Aproximar Escola e a Unidade de Saúde da Família; 

• Priorizar o “Programa Saúde da Mulher”, focado no atendimento especializado de 

diversas especialidades médicas da mulher e na Prevenção da Gravidez Precoce na 

Adolescência; 

• Criar o “Programa Saúde do Homem”, para estimular exames de próstata e combater o 

preconceito em relação à prevenção;  

• Implantar o Programa Saúde Bucal nas Escolas; 

• Construir mais postos de saúde nos bairros,  

• Revitalizar as UBS - Unidades Básicas de Saúde (postos de saúde), com investimento 

em equipamentos, na contratação de médicos e profissionais da saúde.  

• Humanização no atendimento da saúde desde a recepção das Unidades de Saúde até o 

atendimento no Centro de Especialidades e na Santa Casa; 

• Garantir eficiência na distribuição dos remédios e controlar o estoque, data de 

vencimento, e a logística de distribuição para os Postos de Saúde (UBS).  

• Integrar o trabalho de triagem e acompanhamento dos Postos de Saúde com a Santa 

Casa; 

• Ampliar as equipes de Agentes Comunitários de Saúde; 

• Focar na prevenção por meio do Programa Estratégia Saúde da Família – ESF; 

• Promover atividades de esporte e lazer ao ar livre; 

• Criar ações de atenção e cuidado à Saúde da “Melhor Idade”; 

• Intensificar políticas públicas de atendimento, tratamento e reabilitação de dependentes 

de drogas; 

• Intensificar o combate ao mosquito causador da Dengue, Febre Chikungunya e o Zica 

Vírus; 
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• Atenção especial aos setores de atendimento psicossocial e de reabilitação de pacientes; 

• Implantar o Núcleo de Formação em Serviço de Saúde para capacitação permanente dos 

servidores da Saúde, focando da humanização do atendimento e nas fronteiras do 

conhecimento na saúde; 

• Melhorar o transporte de saúde, modernizando a frota e buscando eficiência no serviço, 

conforto e segurança aos pacientes, com veículos adequados e equipados para 

transferências de alta complexidade; 

• Cadastro Médico Único para que cada munícipe tenha um histórico médico e que a rede 

pública de atendimento possa ter maior agilidade para garantir a oferta de leitos, 

agendamento de consultas, exames e cirurgias e possíveis transferências para outros 

centros de especialidades médicas da região.  

• Oferecer especial atenção ao Centro de Controle de Zoonoses, ampliar o atendimento, 

abrigo e trabalho de castração nos bairros. 

 

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

• Validar e executar as metas e as ações estabelecidas no Plano Municipal de Educação - 

PME; 

• Elaborar e consolidar o Plano Municipal da Primeira Infância para crianças de 0 a 6 anos.  

• Ampliar as vagas em creches em todos os bairros, nossa meta é toda criança na escola; 

• Implantar a Educação de Tempo Integral nas Escolas da Rede Pública com foco no 

cumprimento das metas estabelecida no Plano Municipal de Educação; 

• Priorizar a “Qualidade” na Educação Infantil e no Ensino Fundamental;  

• Implantar disciplinas como a educação empreendedora, turismo consciente, educação 

ambiental, valorização da cultural tradicional e atividades esportivas e culturais no 

contraturno escolar da rede pública;  
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• Escolas abertas nos fins de semana, funcionando como polos de difusão de cultural e 

esporte;  

• Programas de incentivo à leitura em parceria com a FUNDART; 

• Implantar bibliotecas nos bairros, com livros, internet gratuita e ambiente de estudos e 

leitura; 

• Fortalecer a Educação de Jovens e Adultos - EJA, com cursos de alfabetização, 

formação técnica e profissionalizante; 

• Construir novas escolas e reformar as unidades existentes; 

Oferecer para o processo ensino-aprendizagem equipamentos modernos como 

computadores, tablets com acesso a internet; 

• Criar um Programa de Melhoria na Merenda Escolar, oferecendo alimentos de qualidade 

com produtos oriundos da agricultura orgânica familiar local; 

• Oferecer a todos os funcionários da educação um programa de formação continuada e 

capacitação, a partir de parcerias com entidades de ensino superior;  

• Criar um Programa de Educação Inclusiva que atenda as especificidades dos alunos com 

necessidades especiais, garantindo a permanência, o aprendizado e a satisfação de todos, 

alunos, familiares e equipe escolar; 

• Implantar Centros de Atendimentos Inclusivos para alunos com necessidades educativas 

especiais - NEE, nas regiões do município;  

• Estabelecer parcerias com diversas instituições de ensino para a implantação do Ensino 

Superior Presencial em Ubatuba; 

• Buscar recursos junto ao governo estadual para a implantação de prédio próprio da ETEC 

e trabalhar para a implantação da FATEC; 

Apoiar e fortalecer os cursos profissionalizantes oferecidos na Escola Municipal 

“Tancredo”; 
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• Instituir o Programa de Valorização da Cultura Ubatubense, incluindo as culturas: caiçara, 

indígena, quilombola e dos migrantes; 

• Valorização dos profissionais da educação, com planos de carreira e salários; 

° Instituir o Programa Saúde do Professor; 

• Utilizar o setor da Comunicação Social para campanhas educativas e de prevenção, tais 

como: uso de drogas, mobilidade, educação ambiental, acessibilidade, saúde, gravidez na 

adolescência e campanha permanente para prevenção de acidentes de trânsito. 

• Fortalecer o trabalho da APAE (Associação Paulista de Amparo ao Excepcional); 

 

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE A SERVIÇO DO CIDADÃO 

• Melhorar a gestão junto à empresa responsável pelo transporte municipal para a reforma 

e ampliação do terminal de passageiros; 

• Ampliar as linhas de ônibus para os bairros; 

• Construir pontos de ônibus com abrigos em todos os bairros; 

• Ampliar o tempo do Bilhete Único; 

• Revitalizar o centro da cidade, principalmente o “calçadão” com atenção às calçadas 

acessíveis; 

• Priorizar a educação no trânsito, com prioridade para pedestres e ciclistas;  

• Dar preferência à pavimentação ecológica utilizando alternativas sustentáveis no maior 

número de ruas dos bairros que não possuem asfalto; 

• Eliminar pontos escuros dos bairros por meio da ampliação da rede de iluminação pública 

e colocação de luminárias mais eficientes (LED); 
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• Melhorar o sistema de tráfego, garantindo segurança, facilidade do acesso e o 

escoamento em dias de pico na alta temporada, criando rotas alternativas; 

• Implantar ciclovias e ciclofaixas nos bairros; 

Manter pintadas as faixas de pedestres; 

• Mapeamento topográfico do município; 

• Aquisição de máquinas e caminhões, frota mínima para a manutenção permanente do 

município; 

• Implantar por meio das Associações de Bairros executar trabalhos de mutirão para 

otimizar os serviços de manutenção e limpeza, Construção de guias e sarjetas, 

implantação de ciclovias e ciclofaixas, equipes permanentes de “tapa buracos” e 

implantação da Coleta Seletiva; 

• Concluir o projeto de interligação entre os bairros Estufa I e II; 

• Concluir o projeto da alça de acesso que interliga a Rodovia Oswaldo Cruz e a BR 101 

(Rio-Santos) com o Bairro Jardim Carolina; 

• Construção de um novo prédio para abrigar as secretarias e serviços municipais no 

terreno do Paço Municipal, acabando com os aluguéis. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PELO TURISMO SUSTENTÁVEL 

• Estabelecer o Turismo como principal fonte de emprego e renda em nosso município o 

ano todo;  

• Elaborar, estruturar e mapear todos os pontos turísticos e roteiros culturais. Divulgar as 

culturas caiçara, quilombola, indígena e dos nossos migrantes; 

• Criar o “Calendário Anual de Eventos” privilegiando artistas locais e atrações culturais e 

esportivas durante todo o ano; 
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• Estabelecer parcerias com a iniciativa privada para a promoção e exploração sustentável 

dos atrativos turísticos municipais; 

•Fortalecer e valorizar a categoria dos guias de turismo, focando na história e preservação 

do meio ambiente, para que estes guias façam a recepção de visitantes e moradores em 

todos os nossos pontos turísticos; 

• Oferecer cursos de capacitação, em parceria com a Associação Comercial, Associações 

de Hotéis e Pousadas, para que os comerciantes e comerciários integrem a estratégia 

municipal de difusão dos nossos atrativos turísticos;  

• Revitalizar o acesso às praias e cachoeiras, ampliar a instalação de lixeiras, sinalização 

turística e iluminação pública, além de rondas policiais permanentes para garantir a 

segurança de turistas e moradores;  

• Estimular diversos campeonatos de esportes náuticos e aquáticos; 

• Incentivar a rota de navios por meio da reforma e ampliação do Cais do Porto, por meio 

da revitalização do local de embarque e desembarque de passageiros, oferecer toda a 

infraestrutura necessária para receber os turistas nacionais e estrangeiros; 

• Revitalizar o Centro de Convenções para fomentar o empreendedorismo no turismo; 

• Revitalização e reurbanização da orla em toda a sua extensão; 

• Criar a incubadora municipal com infraestrutura de tecnologia espaços para o 

desenvolvimento e incentivo à economia criativa; 

• Criar o “Polo da Moda Praia” para gerar empregos e renda o ano todo, definir tendências 

e estabelecer Ubatuba como a “Capital Nacional da Moda Praia”; 

• Construção de Portais nas Entradas do município para que seja um centro de divulgação 

de roteiros e atrativos turísticos, além de monitorar a entrada e garantir a segurança de 

visitantes e moradores;  

• Transformar Ubatuba na Capital Nacional do Surf; 
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• Estabelecer parcerias com agência de turismo para comercializar nossos atrativos no 

Estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. 

PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA, LAZER E ESPORTES 

• Para os jovens promoção de shows, encontros, campeonatos, relacionados a skate, bike, 

surf, musica e outros. 

• Mapear e organizar a atuação dos agentes culturais e incentivar a promoção de cultura e 

ocupação dos espaços públicos nos bairros de maneira intersetorial; 

• Incentivar as festas comemorativas das escolas e bairros e fazer uma ampla divulgação 

em toda a cidade; 

• Incentivar a produção artística local nas mais diferentes manifestações culturais; 

• Revitalizar o Teatro Municipal para que se torne um polo de difusão de conhecimento e 

cultural da nossa cidade; 

• Estabelecer um Calendário Anual de Eventos por meio do Programa “Ubatuba o Ano 

Todo”;  

• Desenvolver atividades de lazer em todo o município, ocupando os espaços públicos aos 

fins de semana proporcionando lazer e entretenimento à população; 

• Levar aulas de esporte para todos os bairros, aliadas à política pública de combate à 

violência e ao uso de drogas na infância e adolescência;  

• Promover atividades físicas gratuitas em espaços públicos para todas as idades;  

• Ampliar o programa de instalação de Academias ao Ar livre nos bairros da cidade; 

• Incentivar atletas locais, por meio do Programa Bolsa Atleta, para que os alunos da rede 

pública e representar a nossa cidade em eventos no Estado, no Brasil e no mundo, nas 

mais diversas modalidades esportivas;  

• Incentivar, fortalecer as equipes e atletas que representam Ubatuba na categoria Melhor 

Idade nas competições dentro e fora do município; 
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• Pista de Skate, reforma dos obstáculos, implantação de bebedouros adequados, melhoria 

da iluminação local, segurança com a presença da Guarda Municipal e implantação de 

internet de livre acesso. 

 

PRESERVAR O NOSSO MEIO AMBIENTE 

• Priorizar a ligação de água e esgoto em todos os bairros, nossa meta é 100% dos 

domicílios atendidos;  

• Limpeza e desassoreamento dos rios, córregos e valas para prevenção de enchentes;  

• Desenvolver e implantar Planos de Macro e Microdrenagem para a elaboração de um 

sistema de drenagem eficiente para as áreas com risco de alagamento; 

• Criação da Gerência de Resíduos Sólidos – uma equipe especializada na captação, 

tratamento e destinação adequada de todo o tipo de rejeito (lixo), além de estabelecer 

parcerias intermunicipais para baratear o custo do transbordo do lixo; 

• Estabelecer parcerias para acabar com a poluição das microbacias, rios e praias, por 

meio de uma maior fiscalização dos órgãos competentes e pelo crescente envolvimento da 

população através de medidas sócio-educativas de preservação do nosso meio ambiente;  

• Implantar projetos de arborização e paisagismo na região central, orla das praias, 

corredores turísticos e nas áreas urbanizadas, dando preferência ao plantio de espécies 

nativas da Mata Atlântica; 

• Envolver a população na manutenção e criação de áreas verdes públicas; 

• Criar incentivos para que empresas adotem praças no município;  

• Conceder incentivos fiscais mediante a adoção de técnicas e materiais sustentáveis nos 

novos empreendimentos imobiliários, com ênfase na utilização de painéis solares, 

captação de água da chuva, uso de madeira de reflorestamento, iniciativas de uso racional 

da água e da energia e coleta seletiva de lixo.    



11 

• Estabelecer convênio com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB 

visando à municipalização do Licenciamento Ambiental; 

• Ações continuadas de “Educação Ambiental” nas Escolas Municipais. 

 

MAIS CASAS, MAIS VIDA, MAIS DIGNIDADE 

• Construção de moradias para as famílias de baixa renda, num cadastro único municipal, 

a partir de convênios com os governos estadual e federal; 

• Agilidade e ampliação no processo de Regularização Fundiária de ocupações de áreas 

de risco e não regularizadas, mediante implantação de políticas de urbanização e 

legalização das áreas ocupadas, por meio de gestão democrática e participativa; 

• Estabelecer política pública para a habitação garantindo o direito à moradia, respeitando 

as prioridades e situações de emergência, com critérios pautados pela necessidade 

popular e a transparência. 

• Inclusão social da população em situação de risco, vulnerabilidade e menor renda, a 

partir da articulação efetiva das competências municipais, estaduais e federais, com foco 

nas famílias com menor renda e do acesso universal aos serviços públicos da 

municipalidade; 

• Estabelecer parcerias entre as redes não governamentais de assistência social e os 

órgãos públicos responsáveis pelas políticas sociais da prefeitura, em especial, as de 

saúde, educação, trabalho e segurança pública; 

• Capacitação dos profissionais da assistência social para que ajudem a melhorar a gestão 

pública e a identificar as diversas necessidades regionais e locais; 

• Garantir a atuação efetiva dos conselhos, conferências e os fóruns de assistência social 

como meio de democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada da 

gestão pública municipal. 
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SEGURANÇA DE IR E VIR COM TRANQUILIDADE 

 Promover programas de cidadania visando à prevenção às causas da criminalidade, 

mobilizando a participação popular, principalmente, por meio da sensibilização e 

articulação da própria comunidade local; 

 Identificar e reduzir fatores potencializadores da criminalidade com programas de 

iluminação pública em todos os bairros, programas de urbanização e revitalização de áreas 

vulneráveis; 

• Intensificar a ronda escolar em todas as escolas da rede pública, apoiar o policiamento 

escolar, planejamento ações em parceria com a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a 

Secretaria de Educação; 

 Desenvolver campanhas de conscientização direcionadas para o público jovem. 

Aproximar o jovem da polícia, do guarda municipal e do bom exemplo de cidadão. Oferecer 

cursos e cartilhas simplificadas, com explicações sobre as leis e as consequências de 

ações violentas; 

 Implementação de Portais de acesso à cidade para auxiliar a segurança pública, 

estrategicamente posicionados nas entradas da cidade, incluindo a permanência de 

Guardas Municipais e sistemas auxiliares de videomonitoramento; 

 Capacitação e integração da Guarda Municipal: criar amplo programa de formação 

continuada da Guarda Municipal, ampliando seu potencial de atuação na área social e 

investindo na sua capacidade de colaboração e articulação com outros parceiros, 

priorizando seu currículo de formação / capacitação para a gestão de políticas preventivas. 

Formação da Guarda Municipal como agente de cidadania e prevenção da violência; 

 Apoiar a criação de ONGs assistenciais e implantar ações junto as Associações de 

Alcoólicos e Narcóticos Anônimos, visando dar melhor atendimento social e aumentar a 

capacidade preventiva; 

• Apoiar os trabalhos da Delegacia da Mulher para tratar do combate à violência doméstica;  
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• Campanhas permanentes de combate à violência infantil, à violência contra a mulher, 

campanhas de esclarecimento e combate ao consumo de drogas; 

• Investir no Corpo de Bombeiros, com a aquisição de mais equipamentos, mais viaturas e 

para garantir melhores condições para que possam efetivamente zelar pelo bem estar da 

sociedade ubatubense;  

• Fortalecimento do Conselho de Segurança - CONSEG, que será constituído por 

representantes das policias, da guarda, das associações de bairros e entidades da 

sociedade civil, e deverá apontar os investimentos necessários nos bairros de acordo com 

cada realidade, dentro do Orçamento Anual da Prefeitura; 

• Implantar a Atividade Delegada para ampliar o número de policiais nas ruas; 

• Fortalecer o Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD; 

• Fortalecer a Guarda Municipal de Ubatuba, visando uma atuação mais efetiva, com 

ênfase na preservação da vida e do patrimônio público; 

• Ampliação da Guarda Municipal e instalação de bases comunitárias nos bairros; 

• Reestruturar a Secretaria Municipal de Trânsito, com ênfase na preservação da vida e 

respeito aos pedestres, ciclistas e motociclistas.  

• Implantar o Programa Ubatuba Mais Segura, envolvendo representantes de Associações 

de Bairros, do Conselho de Segurança, Polícia Militar e Polícia Civil, Polícia Militar 

Ambiental, Bombeiros e Defesa Civil para mapear prioridades e estabelecer um plano de 

ação ao crime e ao tráfico de drogas.  

 

AGRICULTURA E PESCA PARA TODOS 

• Fortalecer o Mercado Municipal de Pescados, apoiando ações de melhorias na 

infraestrutura do local; 
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• Revitalizar a Ilha dos Pescadores, valorização do “Mercado Municipal de Peixes” com 

placas indicativas, informando o local do Mercado como polo de geração de renda, 

respeitando o Mercado como um ponto turístico da cidade; 

• Estimular a formação de cooperativas de pequenos produtores rurais para cultivo de 

produtos típicos da rica culinária caiçara, quilombola e indígena; 

• Inserção de produtos da agricultura orgânica familiar e pescados oriundos da pesca 

tradicional na merenda escolar oferecida na rede pública; 

• Fortalecimento da pesca artesanal por meio de cooperativas de pescadores; 

• Organizar feiras livres para ajudar a escoar a produção de orgânicos; 

Este Plano de Governo traz as linhas gerais, com metas exequíveis e definição de 

prioridades para todas as áreas de atuação municipal, integrando ações de curto, médio e 

longo prazo, que devem nortear as ações de um futuro governo, uma administração 

municipal verdadeiramente inovadora, eficiente e compromissada com os interesses 

públicos da população de Ubatuba.   

 

Ubatuba, agosto de 2016. 

 

 

Flavia Cômitte do Nascimento 

Nome de Urna FLAVIA PASCOAL 

Partido Socialista Brasileiro – Coligação UBATUBA MERECE MUITO MAIS 


