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APRESENTAÇÃO 

 

“Unidos para fazer Ubatuba brilhar” foi o lema de nosso programa de governo 

em 2012. Fomos eleitos com um programa ambicioso, buscando atingir esse objetivo. 

E podemos afirmar sem dúvidas que tivemos sucesso. 

  Combatemos a exclusão, a pobreza e a desigualdade com programas sociais 

como o Famílias em Ação, cursos gratuitos, capacitações profissionalizantes, estímulo 

à economia solidária; investimos na política de cotas, na participação popular, 

compusemos secretariado diverso, com participação de mulheres, população negra e 

uma diversidade de experiências. 

  Melhoramos a qualidade de vida da população de Ubatuba, levamos equipes 

de saúde da família para 94% da população, educação pública de qualidade, 

ampliamos a assistência social incluindo a população de rua, criamos o CREAD – 

Centro de Reabilitação de Álcool e Drogas, ampliamos o contraturno, ampliamos e 

descentralizamos as atividades para as crianças e idosos, levamos asfalto de 

qualidade para áreas antes esquecidas, ampliamos o acesso à cultura para a 

população. 

  Crescemos economicamente, garantindo ao mesmo tempo uma gestão 

participativa, com transparência e eficiente, criamos conselhos, fóruns, organizamos 

conferências para discutir as políticas públicas; realizamos inúmeras audiências 

públicas de prestação de contas; implementamos site de transparência e canais de 

diálogo com a população; desburocratizamos e agilizamos o atendimento. 

  Ganhamos prêmios – Municiência pelo empreendedorismo, Selo Amigo do 

Idoso, Prêmio Sebrae de Prefeito Empreendedor. Mais recentemente, fomos 

premiados pela Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal com a 

medalha Alferes Tiradentes - Mérito Executivo, que mensura o grau de cumprimento 

de leis referentes à transparência no País, concedido aos Chefes de Governo que 

possuam ilibada reputação ético-moral e significativos trabalhos prestados à 

comunidade em base cinco eixos: ética, transparência, Disciplina, Eficiência e 

Responsabilidade. 

  Recuperamos a cidadania, a alegria, a autoestima e o orgulho da população de 

Ubatuba; promovemos o diálogo multicultural e respeitoso entre os diferentes grupos 

que compõem nossa cidade, investimos na construção de dignidade e solidariedade e 

no respeito aos diretos humanos, estamos combatendo a lógica individualista e 

consumista e construindo outra cultura de cidadania. 

  O programa de governo atual busca fortalecer e aprofundar o trabalho que 

iniciamos em 2013 e aponta para um horizonte de possibilidades de ampliação e 

fortalecimento das políticas públicas necessárias ao povo de Ubatuba para os 

próximos quatro anos. 

 

Maurício Moromizato 

Prefeito 
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EIXO 1: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 

SAÚDE 

 

PROPOSTAS: 

• Ampliação da equipe do Estratégia Saúde da Família (ESF) para cobertura de 100% do 
território; 

• Contratação de mais Agente Comunitário de Saúde (ACS), redefinição do território do 
ESF e readequação das equipes; 

• Ampliação da equipe na área odontológica e extensão do Programa de Saúde Bucal 
para todos os ESFs; 

• Criação de Centro de Práticas Integrativas; 

• Fortalecimento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e criação de mais um 
Núcleo para cobertura da Região Norte; 

• Criação de um consultório móvel; 

• Implantar e regulamentar os Conselhos Gestores de Saúde nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), garantindo a participação da população nas decisões locais; 

• Reestruturação do setor de Infectologia; 

• Fortalecimento do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e ampliação do 
investimento na Rede de Atenção Psicossocial; 

• Implantação do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS AD); 

• Buscar investimentos para criação de Residência Terapêutica; 

• Fortalecimento da política inter setorial da Saúde com a Assistência Social; 

• Articulação da política de saúde em âmbito regional; 

• Revisão e aperfeiçoamento dos contratos da Secretaria Municipal de Saúde, firmados 
com Comunidades Terapêuticas; 

• Melhorar convênio com o Ambulatório Médico de Especialidades (AME); 

• Fortalecimento da parceria da Unidade de Reabilitação (UNIR) com as Secretarias de 
Esporte e da Assistência Social; 

• Investimento na evolução da UNIR para um Centro Especializado em Reabilitação 
(CER); 

• Criar um Centro de Convivência da Saúde Mental (CECO); 

• Estabelecer parceria com empresa de transporte coletivo, nos moldes do ATENDA, 
para facilitar acesso dos pacientes ao serviço; 

• Aumentar a oferta de prótese pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO); 

• Fortalecimento das intervenções de urgência e emergência na Atenção Básica e 
Implantação do atendimento de urgência e emergência odontológica; 

• Construção de sede para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); 

• Investimentos na melhoria do fluxo de atendimento para serviços de urgência e 
emergência no centro da cidade; 

• Investimento na regionalização do serviço de Farmácia; 

• Conclusão e funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Maranduba. 



EIXO 1: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 

 

EDUCAÇÃO 

 

PROPOSTAS: 

• A primeira gestão (2013/2016) já entrou pra história como a que mais criou vagas 
em Creches, o desafio agora é aperfeiçoar o atendimento em creches, ampliar 
vagas nos bairros onde há demanda não atendida e garantia de investimento para 
capacitação dos profissionais de creche; 

• Fomentar políticas públicas de educação, saúde e assistência social, de modo a 
construir mecanismos que possibilitem que crianças em situação de maior 
vulnerabilidade social tenham prioridade de matrículas em creche em período 
integral; 

• Adequação dos prédios já existentes, para atendimento às crianças de 0 (zero) a 3 
(três) anos, garantindo melhor qualidade de ensino; 

• Continuidade na priorização da aquisição da alimentação escolar a partir da 
Agricultura Familiar; 

• Criação de Centros de Educação Integral (CEI) para aperfeiçoar e ampliar os 
projetos de contra turno escolar, aumentando o número de crianças atendidas em 
Período Integral; 

• Estabelecer parceria e manter diálogo constante com órgãos como: conselho 
tutelar e promotoria pública, a fim de que haja maior interação entre as partes para 
atendimento das crianças; 

• Aperfeiçoar e fortalecer o Programa Municipal Dinheiro Direto da Escola (PMDDE); 

• Melhorar a estrutura física das escolas para atendimento integral e definição de 
procedimentos de implantação deste serviço; 

• Incentivar e fomentar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento 
das atividades escolares dos filhos, por meio do estreitamento das relações entre 
as escolas e as famílias; 

• Promover atividades de desenvolvimento e estímulo às habilidades esportivas nas 
escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e do 
paradesporto educacional para o desenvolvimento esportivo municipal; 

• Diminuir as taxas de abandono e evasão, pela adoção de estratégias pedagógicas, 
de formação de professores e de melhoria da infraestrutura escolar; 

• Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados; 

• Incentivar o aprendizado de forma lúdica; 

• Ampliar e aperfeiçoar o Projeto das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e 
professores especialistas nas diferentes áreas das deficiências (visual, auditiva, 
intelectual, física, etc.) atuando em sala de aula; 

• Capacitar professores para atuar em sala de alfabetização; 

• Garantir materiais necessários para facilitação do trabalho pedagógico; 



 

• Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, 
de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo em especial no caso 
das populações do campo, da região de menor escolaridade e dos mais pobres, e 
igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados; 

• Articular iniciativas públicas e da iniciativa privada para ampliar as oportunidades 
de Ensino Superior e Técnico no município; 

• Garantir a educação das comunidades tradicionais, caiçaras, indígenas e 
quilombolas, com a inclusão e valorização de suas histórias, atividades e 
importância no PCMU (Parâmetros Curriculares Municipais de Ubatuba) e nos 
PPPs (Projetos Políticos Pedagógicos) das Unidades Escolares, com a produção 
de material didático específico e desenvolver instrumentos que efetivem e 
considerem o uso das línguas maternas, pelas comunidades indígenas, e a 
identidade cultural de todas estas comunidades; 

• Ampliar a capacitação e formação dos profissionais da educação para a aplicação 
da Lei 10.639/2003 e a Lei 11.645/2008 de introdução do estudo da História da 
África e dos povos negros e indígenas no currículo escolar; 

• Ampliar e aperfeiçoar as políticas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para os 
segmentos populacionais considerados, que estejam fora da escola e com 
defasagem idade-série, associados a outras estratégias que garantam a 
continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial (PNE - PEESP); 

• Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos Ensinos 
Fundamental e Médio (PEESP); 

• Viabilizar a construção do prédio da Etec de Ubatuba – Centro Paula Souza e 
fomentar as Instituições Públicas Estaduais a criarem escolas de ensino médio 
integrado ao técnico; 

• Implantar junto a Escola de Governo o Centro de Formação Continuada para 
professores de Ubatuba com cursos de capacitação de acordo com a demanda; 

• Continuidade e fortalecimento da Escola de Governo, vinculada à Secretaria de 
Educação voltada a formação continuada dos servidores públicos da Prefeitura; 

• Ampliar e descentralizar o atendimento do Cursinho pré vestibular “Acesso Para 
Todos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 1: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR 

 

PROPOSTAS: 

 

• Fortalecimento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), garantindo equipe completa 
e aperfeiçoamento das estruturas dos serviços; 

• Elaborar estudos no sentido de ampliar a implantação de mais CRAS no Município; 

• Fortalecimento do Programa Famílias em Ação com prioridade para acompanhamento 
e promoção das famílias inseridas no Programa Bolsa Família; 

• Fortalecimento do Programa Criança Ativa para atendimento de crianças de 6 a 12 
anos no oferecimento de oficinas socioculturais, arte educação e cidadania no contra 
turno escolar; 

• Implantação do Serviço de Vigilância Socioassistencial para elaboração de diagnóstico 
da política social e potencialização dos serviços; 

• Elaboração de materiais informativos para ampliar a divulgação dos equipamentos, 
programas e serviços ofertados pela assistência social no Município; 

• Estruturação e fortalecimento do Setor do Cadastro Único dos Programas do Governo 
Federal; 

• Fortalecimento do serviço da Casa de Passagem e da abordagem social para pessoas 
em situação de rua, bem como, investir na reestruturação do serviço de acolhimento 
institucional para este público, conforme modalidades previstas no Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS); 

• Continuidade, fortalecimento e ampliação de programas sociais voltados a 
adolescentes no oferecimento de oficinas socioculturais, arte educação e cidadania; 

• Criação de um modelo de serviço para oferecimento de refeições de qualidade a baixo 
custo com especial atenção para população em situação de vulnerabilidade social 
(Restaurante Popular ou Cozinha Comunitária); 

• Implantação do Banco de Alimentos e da Política de Segurança Alimentar no Município 
em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Secretaria da 
Educação e Secretaria da Saúde; 

• Criação do Cartão Social em substituição a cesta básica por tempo pré-estabelecido 
conforme avaliação técnica; 

• Continuidade e aperfeiçoamento do Casamento Comunitário; 

• Fortalecimento e garantia do processo de democratização dos Conselhos Municipais 
vinculados a Política de Assistência Social (Assistência Social, Criança e Adolescente, 
Idoso, Pessoas com Deficiência, Mulher, Comunidades Quilombolas, Economia 
Solidária e Juventude); 

• Promover capacitação das entidades e gestores públicos municipais em relação a 
legislação do Novo Marco Regulatório; 

• Apoio e Fortalecimento da estrutura do Conselho Tutelar e oferecimento de formação 
continuada para conselheiros municipais e para rede socioassistencial. 



EIXO 1: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 

 

TRABALHO, RENDA, INCLUSÃO PRODUTIVA E ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

PROPOSTAS: 

 

• Fortalecimento das Feiras de Economia Solidária (ECOSOL); 

• Criação do Centro Público de Economia Solidária; 

• Continuidade, ampliação e aperfeiçoamento dos cursos profissionalizantes (Ubatuba 
Qualifica); 

• Estruturação e fortalecimento do Setor do Balcão do Emprego e do Banco do Povo; 

• Implantação do Projeto Cozinha Escola Comunitária; 

• Fortalecimento e ampliação do funcionamento da Comissão Municipal de Emprego e 
Renda, atuando em parceria com as associações de moradores e os Conselhos 
Distritais previsto no Plano Diretor; 

• Criação do Projeto Empreendedor nos bairros mediante parceria com o Centro para a 
Competitividade e Inovação do Cone Leste Paulista (CECOMPI), Incubadora de São 
José dos Campos; 

• Criação de uma Secretaria de Trabalho e Renda; 

• Criação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) Municipal 
para apoio da avaliação do emprego na sazonalidade e na informalidade para facilitar 
tomada de decisões. 

• Criação de um Grupo de Trabalho ou Câmara Técnica para fomentar ações pró 
Economia Solidária (Ecosol); 

• Implementar a Lei Municipal que cria a Política Pública de Economia Solidária, o 
Sistema, o Conselho e o Fundo Municipal de Economia Solidária; 

• Formação de uma rede de capacitação de empreendedores, conselheiros e gestores 
em Ecosol; 

• Realizar visitas de intercâmbios aos municípios que desenvolvem política pública de 
Ecosol; 

• Fortalecimento do Conselho e do Fundo Municipal de Economia Solidária e apoiar a 
organização do Fórum Municipal de Economia Solidária; 

• Estruturar, incentivar e fomentar a política pública de Ecosol no Município e fortalecer 
os empreendimentos econômicos e solidários já existentes e outros que vierem a 
serem reconhecidos pelo Conselho Municipal de Ecosol; 

• Criação de Incubadora de empresa de turismo no Município; 

• Instituição da Empreita Solidária de Paisagismo Urbano, Educação Ambiental e 
Nutricional a partir das áreas periféricas do Município como um dos projetos de 
cooperação na área de Economia Solidária, nos termos da Lei Municipal; 

• Fomento e fortalecimento de grupos de Ecosol com prioridade para os seguimentos 
mais vulneráveis da sociedade. 

 



EIXO 1: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 

 

HABITAÇÃO 

 

PROPOSTAS: 

 

• Ampliação dos processos de regularização fundiária, com prioridade para o 
cumprimento da meta de regularização de no mínimo 6 (seis) núcleos de bairros 
irregulares por ano; 

• Fortalecimento do Conselho e do Fundo Municipal de Habitação por meio da 
destinação de dotação de 1% do orçamento municipal para fins de habitação de 
interesse social e regularização fundiária do Município de Ubatuba e investimento na 
implementação do Plano Municipal de Habitação; 

• Continuidade das ações de inibição de ocupações irregulares de áreas públicas em 
parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Obras; 

• Propor a alteração da Lei Municipal nº 3558/12 para facilitar o processo de 
regularização fundiária no Município; 

• Promover a recategorização das áreas de ocupação humana e proteção integral; 

• Aplicação do Plano Diretor e do Estatuto da Cidade para o fortalecimento da política 
habitacional; 

• Dar prosseguimento a regulamentação dos cadastramentos das famílias no Programa 
Minha Casa Minha Vida; 

• Ampliar as parcerias com o Governo Federal e o Governo Estadual no sentido de 
reduzir o déficit habitacional no Município, com especial atenção às famílias não 
contempladas com o Programa Minha Casa Minha Vida e com o CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional urbano); 

• Fortalecimento e ampliação do Programa Aluguel Social e do Auxílio Moradia; 

• Criação de um Programa Municipal de Habitação com objetivo de construção de 
moradias sociais, afim de reduzir o déficit habitacional no Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 1: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 

 

CULTURA 

 

PROPOSTAS: 

 

• Ampliar o atendimento de oficinas à juventude, especialmente dos bairros periféricos e 
mais populosos, investindo na descentralização e ampliação das oficinas culturais 
como processo de incentivo à cultura e por meio de contra turno; 

• Trabalhar oficinas de forma transversal com várias áreas: Turismo, Esportes, Saúde, 
Cidadania e Desenvolvimento Social, combinando orçamentos para execução das 
atividades por meio de parcerias, editais ou convênios; 

• Implementar processo de formação de formadores (multiplicadores) de oficinas; 

• Implementar o Museu da Cultura das Comunidades Tradicionais; 

• Reabertura do Teatro Municipal; 

• Fortalecimento do Conselho de Política Cultural e implementação do Plano Municipal 
de Cultura; 

• Criação da Escola Municipal de Balé; 

• Fortalecimento e ampliação dos eventos da Semana da Consciência Negra em 
Ubatuba; 

• Apoiar festas e eventos realizados pelas Comunidades Quilombolas e Aldeias 
Indígenas de Ubatuba, inserindo no Mapa Cultural do Município e como rota turística; 

• Fortalecer a integração da FUNDART com a COMTUR e Secretaria de Turismo; 

• Fortalecimento das oficinas e demais atividades realizadas pelos Grupos Setoriais 
(Artes Cênicas, Circo e Dança; Artes Plásticas e Visuais; Artesanato, Folclore e 
Tradições Populares; Fotografia, Cinema e Vídeo; História e Geografia; Literatura e 
Música) vinculados à FUNDART. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 1: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 

 

ESPORTES E LAZER 

 

PROPOSTAS: 

 

• Aperfeiçoamento das instalações esportivas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
(SMEL), principalmente a Piscina Municipal e o “Tubão”; 

• Fortalecimento do Projeto da Terceira Idade e fortalecimento da parceria com o NASF no 
oferecimento de fisioterapia e nutricionista para estes grupos; 

• Fortalecimento do Setor de Eventos da Secretaria; 

• Fortalecer o investimento na valorização dos atletas do Município; 

• Continuidade e Fortalecimento do projeto Desafio das 28 Praias; 

• Continuidade e Fortalecimento do evento Rei e Rainha do Mar; 

• Ampliar os investimentos no Desporto Aquático; 

• Fortalecimento do investimento nos esportes de base; 

• Retomada do Projeto Aqua Kids, dos Jogos Inter secretarias e do Torneio de Jogos 
Escolares; 

• Realização do Torneio de Vôlei de Praia e do Torneio de Basquete; 

• Criação de uma sede de Esportes de Praia Multifuncional na Praia Grande; 

• Criação do Museu do Surfe e da Natação vinculado a Associação Cultural Caiçara; 

• Melhorar a integração da Secretaria de Esportes e Lazer com outras áreas de governo, 
principalmente as Secretarias da Saúde, Educação e da Fundação de Arte e Cultura de 
Ubatuba (Fundart); 

• Fortalecer a política de valorização dos funcionários; 

• Repactuar as parcerias da SMEL com os grandes eventos realizados em Ubatuba no 
sentido de prioridade para atletas do Município e no oferecimento dos serviços para os 
convidados e participantes, além de disponibilizar informações sobre as belezas naturais 
da cidade que podem ser desfrutadas; 

• Fortalecimento na parceria com a Secretaria da Educação no desenvolvimento dos 
projetos de contra turno escolar associado a educação integral; 

• Continuidade e fortalecimento da política de descentralização das atividades esportivas; 

• Continuidade, ampliação e fortalecimento das Escolinhas de Futebol de forma 
descentralizada; 

• Promover o fortalecimento na articulação da realização dos grandes eventos esportivos 
sediados em Ubatuba, como o Circuito Extreme, Brasil Ultra Triathlon, Granfondo do Brasil 
de Ciclismo, Circuito Mundial de Skimboard, entre outros. 

 

 



EIXO 1: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 

 

SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

 

PROPOSTAS: 

 

• Aumento do efetivo da Guarda Municipal e da Defesa Civil; 

• Ampliar Investimento na aquisição de mais viaturas para Guarda Municipal e Defesa Civil; 

• Capacitação e aperfeiçoamento da equipe da Guarda Municipal; 

• Fortalecimento da estrutura de trabalho, materiais e equipamentos da Secretaria; 

• Ampliação dos Investimentos em uniformes para Guarda Municipal e para Defesa Civil, 
incluindo uniformes especiais contra incêndio; 

• Implementação de Concurso interno conforme legislação já sancionada; 

• Implantação do Gabinete de Gestão Integrada; 

• Fortalecimento da equipe da Defesa Social e aquisição de veículo próprio; 

• Aperfeiçoamento da comunicação por meio da aquisição de mais Rádio HT; 

• Criar legislação específica para garantia do direito de adicional de risco; 

• Organização de Banco de dados; 

• Implementar a Patrulha “Maria da Penha”; 

• Promover palestras junto a população sobre temas específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 2: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLANEJAMENTO URBANO E 

INFRAESTRUTURA 

 

TURISMO 

 

PROPOSTAS: 

 

• Investimento no fortalecimento do Turismo Náutico e aprimorar as escalas dos 
navios no Município; 

• Continuidade e fortalecimento do Projeto Praia Acessível; 

• Fortalecimento do Programa Amigo do Turista e manutenção do Cadastro Trade 
(Planilha unificada de serviços ao turista); 

• Fortalecimento do Turismo de Base Comunitária e no desenvolvimento do Turismo 
de Base Rural; 

• Apoio no fortalecimento e promoção dos eventos e festas tradicionais de Ubatuba; 

• Fortalecimento do Observatório do Turismo; 

• Marketing do Turismo de Ubatuba – mapas, aplicativos, participação de feiras 
internacionais; 

• Fortalecimento do Conselho Municipal do Turismo e Implementação do Plano 
Municipal de Turismo; 

• Implantação de novos Centros de Informações Turísticas; 

• Investimento na sinalização da orla por meio de placas indicativas; 

• Fortalecimento da parceria com a Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba 
(Fundart) nas ações turísticas e culturais e promover trabalho integrado com a 
Secretaria de Esportes em grandes eventos esportivos que atraiam público 
externo; 

• Construção de planejamento com calendário integrado com a Secretaria de 
Comunicação e demais áreas de governo que se relacionem com eventos 
turísticos e convocação de Edital para compor Calendário Turístico; 

• Inclusão da Economia Solidária no Calendário Turístico e incorporação de 
protocolos de sustentabilidade nas ações e eventos realizados; 

• Concluir reforma do Pier do Magalhães e revitalização do Caizão; 

• Investimento na melhoria do Centro de Convenções (acústica, som e iluminação); 

• Promover a geração de novos empregos em Ubatuba e participação ainda mais 
efetiva no fomento ao turismo e no crescimento da cidade; 

• Apoiar a SETUR na melhoria do suporte ao Turismo. 

 

 

 



EIXO 2: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLANEJAMENTO URBANO E 

INFRAESTRUTURA 

 

AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO 

 

PROPOSTAS: 

 

• Fortalecimento da parceria com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e 
com o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); 

• Implementação do SIM – Serviço de Inspeção Municipal que tem a função de realizar a 
inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal, tais como, peixes, ovos, mel, etc; 

• Extensão técnica = rural e pesqueira (Agricultura, Maricultura e Pesca); 

• Manutenção e aprimoramento do website (Pesca) para poder inserir os dados da 
agricultura (PNAE, CEASA e Feira) e maricultura (alga, mexilhão e bivalve); 

• Fortalecimento da Política de Economia Solidária (ECOSOL) com prioridade para 
pequenos produtores e serviços de atividade rural; 

• Realizar regularização sanitária e fundiária do Mercado Municipal de Peixe e discutir 
propostas de melhorias no atendimento com os usuários; 

• Levantamento e cadastramento dos pescadores e da frota (cerca de 1500 pescadores e 
embarcações) e realizar o Senso da Pesca; 

• Formar cúpula de proteção do pescado; 

• Adequar o convênio da Colônia de Pescadores Z10 para possibilitar repasses para adquirir 
objetos e estrutura para o Mercado de Peixe; 

• Fortalecimento do Conselho de Desenvolvimento Rural e Pesqueiro e elaboração do Plano 
Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesqueiro; 

• Criação de Área de Proteção Ambiental (APA) - APA Municipal e APA Marinha; 

• Implementação da Lei de Agricultura Urbana e firmar convênio com sindicato do setor rural; 

• Fortalecimento da política de apoio à Agricultura Familiar; 

• Fortalecimento da estrutura da Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento. 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 2: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLANEJAMENTO URBANO E 

INFRAESTRUTURA 

 

MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO BÁSICO E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

PROPOSTAS: 

 

• Implantação dos Planos de Resíduos Sólidos, Saneamento Básico e de 
Arborização Urbana; 

• Gestão efetiva do gerenciamento de Resíduos Sólidos gerados pela Prefeitura - 
PMGIRS e formalização de novo contrato a ser guiado pelo PMGIRS; 

• Implantação efetiva do Licenciamento Ambiental Municipal; 

• Implementação da Coleta Seletiva em parceria com a Associação dos Catadores 
de materiais recicláveis com trabalho de divulgação e articulação da coleta seletiva 
nas escolas e outras unidades administrativas e a remuneração dos trabalhadores 
pela realização desse trabalho; 

• Fiscalização Ambiental e de Obras; 

• Instalação de micro Ecopontos (pontos de entrega voluntária de pequenos 
volumes de resíduos sólidos) em pontos como as escolas municipais e outras 
unidades administrativas; 

• Campanhas de promoção de uso de sistemas alternativos de tratamento de 
esgoto. Por ex: compostagem doméstica de resíduos orgânicos e biodigestores; 

• Atuar junto ao governo estadual para demandar a limpeza das praias da Ilha 
Anchieta, afetadas pelos resíduos sólidos que chegam pelo mar; 

• Poda verde: implementar política de destino desse material vinculada à limpeza 
pública e trabalhos de manutenção das ruas; 

• Regulamentação do aluguel de temporada com estabelecimento de taxa ambiental; 

• Promover campanhas de educação ambiental para o fortalecimento da prática da 
reciclagem junto às escolas municipais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 2: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLANEJAMENTO URBANO E 

INFRAESTRUTURA 

 

INFRAESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 

PROPOSTAS: 

 

• Implementação do Plano de Resíduos Sólidos; 

• Investimento na melhoria das obras de paisagismo; 

• Investimento na manutenção e reforma das praças públicas; 

• Melhoria e agilidade da manutenção dos veículos da Prefeitura e investimento na 
atualização profissional dos funcionários do setor de transportes da Secretaria de Obras; 

• Implementar efetivamente a coleta seletiva, triagem e separação; 

• Priorizar execução de obras por meio de planejamento cronológico dos trabalhos para 
melhoria da otimização dos investimentos; 

• Fortalecimento da estrutura das Administrações Regionais; 

• Fortalecimento do trabalho integrado entre Obras e Emdurb; 

• Unificação da frota de veículos da Prefeitura no sentido de otimização dos serviços; 

• Continuidade do cronograma e ampliação de obras de infraestrutura e serviços públicos no 
Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 2: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLANEJAMENTO URBANO E 

INFRAESTRUTURA 

 

TRANSPORTE, MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO 

PROPOSTAS 

 

• Fortalecimento do Setor de Transportes; 

• Regularização da fiscalização de transportes: Individual (Taxi); Fretamento; Transporte de 
carga com ponto fixo; Transporte Escolar e Transporte Coletivo. 

• Vistoria para autorização de emplacamento na categoria aluguel; 

• Fiscalização de rotinas e programadas do Transporte Público; 

• Implantação de sinalização dos pontos fixos do transporte de pequenas cargas; 

• Implantação do serviço de atendimento do usuário do transporte coletivo (0800); 

• Oficialização das linhas do transporte coletivo regular operantes no Município através de 
ordem de serviço e estudo do itinerário de todas as linhas; 

• Georeferenciamento, sinalização e cadastramento dos pontos de ônibus; 

• Melhoria da informação ao usuário acerca dos horários e itinerários e estudo da criação de 
novas linhas; 

• Melhoria da acessibilidade do sistema de transporte público em geral. 

• Criar Estatuto próprio para agentes de transito e ampliar Investimento na aquisição de mais 
viaturas e aumento do efetivo do Setor; 

• Aperfeiçoamento da comunicação por meio da aquisição de mais Rádio HT; 

• Fortalecimento da estrutura de trabalho, materiais e equipamentos; 

• Ampliação dos Investimentos em uniformes para o setor de Trânsito; 

• Promover Oficinas de Trânsito; 

• Implementação do Plano de Mobilidade Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 3: GESTÃO ADMINISTRATIVA E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

VALORIZAÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO 

PROPOSTAS: 

 

• Continuidade no chamamento do concurso público convocado por esta gestão para 
consolidar o quadro funcional; 

• Continuidade e aperfeiçoamento da Escola de Governo que oferece formação 
continuada para servidores públicos em diversos assuntos pertinentes a gestão 
pública; 

• Reabertura da Cantina do Servidor Público, oferecendo refeições a preços mais 
acessíveis; 

• Criação da Lei que institui a Semana do Servidor Público que no período oferecerá 
vários serviços úteis aos funcionários públicos, tais como, palestras sobre 
educação financeira, gestão de negócios, qualidade de vida, massagens, álcool e 
outras drogas, orientações jurídicas, dentre outras; 

• Implantação do Plano de Carreira para o funcionalismo público; 

• Incentivar a participação dos funcionários e funcionárias da Prefeitura na 
discussão, avaliação e implementação das ações realizadas em prol da população 
e do funcionalismo público. 

 

 

TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO 

 

PROPOSTAS: 

 

• Instituição do Pregão Eletrônico, visando aumento da concorrência em licitações, 
ampliação de fornecedores e redução de custos; 

• Continuidade e aperfeiçoamento dos Portais Viva Ubatuba e de Transparência; 

• Aperfeiçoamento do site da Prefeitura como mecanismo de contato institucional e 
público; 

• Continuidade e aperfeiçoamento do Diário Oficial Eletrônico, dando visibilidade a 
todos os atos institucionais; 

• Fortalecimento da Ouvidoria do Município como canal de diálogo com a população; 

• Criação da Ouvidoria Online, ferramenta digital de comunicação da população com 
o governo municipal. 

 

 



EIXO 3: GESTÃO ADMINISTRATIVA E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

TECNOLOGIA E MODERNIZAÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA 

 

PROPOSTAS: 

• Implantação do projeto Cidade Digital, com a interligação de prédios da 
administração pública através de fibra óptica e oferta de pontos de Internet Wi-Fi 
livre e gratuita em várias praças descentralizadas no Município; 

• Ampliação e descentralização do projeto Fácil – Central de Atendimento ao 
Cidadão, criando primeiramente uma nova unidade do Fácil na Região Sul do 
município e posteriormente unidades em outras regiões; 

• Implantação de Portais Institucionais para as Secretarias de Saúde, com serviços 
como a consulta de agendas e a lista de medicamentos disponíveis em unidades, 
Educação, com anotação de informações letivas, e Esportes, com inscrição e 
agendas de cursos e oficinas disponíveis; 

• Implantação do aplicativo Moovit, ferramenta digital para mapeamento do 
transporte público coletivo do município; 

• Implantação de sistema informatizado de gestão da Frota Municipal; 

• Implantação de projeto Informa Fácil, afim de permitir ao munícipe e também a 
qualquer servidor informar-se através do Portal da Prefeitura sobre como e onde 
resolver um problema ou solicitar um serviço. 

• Ampliação do programa Empreende Fácil, reduzindo ainda mais o tempo para 
formalização de novos empreendimentos no município; 

• Ampliação do programa Acessa São Paulo em parceria com o Governo Estadual; 

• Ampliação e fortalecimento do Balcão de Empregos online; 

• Realização de novas edições do Festival Latino-Americano de Software Livre – 
FLISOL; 

• Continuidade e fortalecimento do Programa de Modernização da Administração 
Tributária e Gestão de Setores Sociais Básicos (PMAT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 3: GESTÃO ADMINISTRATIVA E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

PROPOSTAS: 

• Continuidade da Rede de Comunicação Integrada com plataforma de notícias 
levando ao público as realizações da Prefeitura; 

• Continuidade e aperfeiçoamento do sistema de dinamizadores de informação junto 
a imprensa local e redes sociais; 

• Continuidade, aperfeiçoamento e ampliação do Jornal Prefeitura Presente; 

• Aprimorar a rede de informação no sentido de oferecer maior integração da 
Comunicação Social das ações dos Conselhos Municipais, Secretarias Municipais 
e Entidades da Sociedade Civil em prol da coletividade; 

• Fomentar a Comunicação Popular; 

• Tornar os equipamentos públicos centrais de notícias em que a população e o 
governo municipal possam fazer e veicular informações e campanhas de interesse 
público; 

• Ampliar a rede pública de informação criando meios e canais alternativos para 
qualificar o diálogo da Prefeitura com a população; 

• Dar continuidade à política de comunicação do governo, com base na ética, na 
transparência administrativa e na prestação de contas à população, facilitando o 
controle social das políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 4: GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

 

PROPOSTAS: 

 

• Fortalecimento do Orçamento Participativo (OP) de Ubatuba; 

• Diversificar as plenárias do OP, ampliando a participação dos diversos grupos sociais, tais 
como o OP Jovem; 

• Fortalecimento do Conselho do Orçamento Participativo; 

• Criação de um Observatório de Políticas Públicas para acompanhamento do andamento 
das prioridades aprovadas nas plenárias como forma de transparência e compromisso da 
gestão na efetivação das propostas. 

 

 

POLÍTICAS SETORIAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

PROPOSTAS – CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 

 

• Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba (FUNDAC): 

- Eixo Adolescência e Protagonismo: Fortalecimento do serviço de atendimento para 

adolescente inseridos em medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e Prestação 

de Serviços à Comunidade (PSC); Implantação de projeto de atendimento de adolescente 

em internação e de egressos de medida socioeducativa; Projeto Mundo do Trabalho 

(cursos profissionalizantes e Adolescente Aprendiz); Projeto Galpão Cultural (sarau, rodas 

de conversa, sessão de cinema e oficinas de arte) e Projeto Protagonismo (apoio ao 

Conselho da Juventude e demais movimentos jovens) 

- Eixo Atendimento a violações de direitos de crianças e adolescentes: Serviços de acolhimento 

institucional; implementação do Programa Família Acolhedora; Projeto Acolhimento 

(atendimento a crianças e adolescentes com direitos violados – Casa de Acolhida e 

implantação de equipe de referência para apoio de estudo diagnóstico para o Conselho 

Tutelar). 

- Eixo Núcleo de Referência a Infância e Juventude: Realizar a gestão do Projeto Costurando a 

Rede; FUNDAC Itinerante (realizar capacitação sobre os direitos da criança e do 

adolescente junto ao Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do  Adolescente, em 

especial, profissionais da Saúde e Educação) e Observatório dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (implantação de um centro de informações sobre políticas públicas voltadas 

para crianças e adolescentes do município e do Orçamento Criança e Adolescente – OCA). 

 

PROPOSTAS – MULHERES: 



 

- Formação para profissionais da educação e da saúde para atuar na garantia dos direitos da 

mulher e implementação da Lei Maria da Penha no Município; 

- Fortalecimento do Conselho dos Direitos da Mulher com ampla divulgação do trabalho, 

agenda de reuniões e deliberações; 

- Promoção de campanhas de esclarecimento sobre as múltiplas formas de violência contra as 

mulheres e de conscientização sobre sua autonomia, incluindo campanhas específicas 

voltadas para as mulheres jovens e o fortalecimento da articulação da Rede de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e criação de um Comitê Intersetorial de 

Vigilância às Violências; 

- Fomento a instituição de empreendimentos de economia solidária como forma de promover a 

autonomia econômica das mulheres, bem como, ampliar as oficinas de geração de renda e 

profissionalização em diversas áreas do conhecimento; 

- Implantar um grupo para controle social do cumprimento do contrato com a Santa Casa, 

especialmente quanto à maternidade e ao direito ao acompanhante no parto; 

- Criação de um grupo intersetorial, ou Coordenadoria, reconhecido institucionalmente, com 

perspectivas de implantação de um órgão governamental de política municipal para 

mulheres para articular as políticas desenvolvidas em diferentes Secretarias; 

- Realizar diagnóstico detalhado sobre a situação da mulher em Ubatuba; 

- Elaborar o Plano Municipal de Políticas para as Mulheres com orçamento para o 

desenvolvimento de ações específicas e regulamentação e instituição do Fundo Municipal 

dos Direitos da Mulher; 

- Buscar financiamento no sentido de implantar uma Casa de Acolhida para Mulheres Vítimas 

de Violência com ou sem filhos no âmbito do Município ou Regional executada de forma 

direta ou indireta por meio de entidades conveniadas voltadas para este fim. 

 

PROPOSTAS – IDOSOS: 

 

- Criação de Centros de Convivência para idosos de forma descentralizada; 

- Implantação do Centro Dia do Idoso; 

- Apoiar e investir na implementação do Estatuto do Idoso; 

- Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos do Idoso, constituindo uma rede de 

proteção, cuidados, serviços e acompanhamento de idosos, com especial atenção aqueles 

em situação de risco pessoal e social; 

- Realização de um diagnóstico sobre a situação do idoso no Município; 

- Fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e elaboração do Plano Municipal 

dos Direitos do Idoso; 

- Investimento no fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso; 

- Reordenamento do serviço de acolhimento institucional para idosos no Município; 

- Reordenamento e integração das políticas sociais básicas (saúde, assistência social, cultura, 

educação) e demais serviços essenciais estruturados a partir das necessidades e 

interesses dos idosos de Ubatuba; 



- Investimento no turismo e eventos focados para a população idosa, com roteiros e 

programações especiais; 

- Promover formação para gestores públicos, conselheiros, cuidadores e entidades de 

atendimento na área de conhecimentos específicos sobre a população idosa; 

- Fortalecimento do evento comemorativo do Dia do Idoso; 

- Promover campanhas relacionadas a política pública para o idoso e valorização dos 

conhecimentos e contribuição deste segmento na vida da sociedade. 

 

PROPOSTAS – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 

 

- Fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e elaboração 

do Plano Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 

- Apoiar e investir na implementação do Estatuto da Pessoa com Deficiência no Município; 

- Garantia de prioridade no atendimento do serviço público e acesso aos direitos previstos em 

Lei, em especial à acessibilidade e reordenamento do serviço público municipal no 

oferecimento dos serviços essenciais e prioritários para pessoas com deficiências; 

- Fortalecimento do evento comemorativo do Dia da Pessoa com Deficiência; 

- Fortalecimento da parceria com entidades de defesa e atendimento dos direitos da pessoa 

com deficiência no Município; 

- Aplica-se no que couber as mesmas propostas voltadas a população idosa. 

 

PROPOSTAS – JUVENTUDE: 

 

- Aplicação da Lei do Jovem Aprendiz e garantia de incentivos fiscais para o comércio no 

oferecimento de vagas de empregos para jovens sem experiência anterior; 

- Oferecer maiores oportunidades de cultura e lazer para os jovens do município; 

- Divulgação de cursos, palestras e vagas de emprego nas escolas e outros meios de 

comunicação social; 

- Informar e estimular os jovens a participarem da política pública; 

- Implementar, divulgar e apoiar o Conselho Municipal da Juventude; 

- Planejamento familiar voltado para os jovens e ampliação dos investimentos em políticas 

voltadas a saúde da juventude; 

- Articular a vinda de universidade pública para Ubatuba, com ênfase em cursos voltados 

na área de meio ambiente, ecoturismo, oceanografia, educação e saúde; 

- Promover educação para diversidade nas escolas, no combate a homofobia, racismo e 

machismo e realizar reflexões sobre as causas históricas das desigualdades; 

- Fortalecimento e ampliação do teatro nas escolas; 

- Oferecimento de Bolsa Atleta para jovens praticantes do esporte no Município com 

prioridade para jovens de baixa renda; 



- Melhoria e preservação da pista de skate; 

- Ratificar a importância das cotas como política para compensar a história de 

marginalização, exclusão e opressão de jovens negros e pobres com o horizonte de que 

elas não serão mais necessárias no futuro; 

- Estimular a auto-organização da juventude. 

 

PROPOSTAS – PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL: 

 

- Apoiar e investir na implementação do Estatuto da Igualdade Racial no Município e 

elaborar o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial; 

- Inclusão do quesito raça/cor, de acordo com a autoclassificação nos documentos em uso 

no Sistema Único de Saúde (SUS) e promover anualmente campanhas de conscientização 

sobre a Saúde da População Negra, por conta das doenças prevalentes na população afro-

brasileira, tais como a doença falciforme; 

- Reconhecimento da Capoeira como arte-esporte, criada pelos negros brasileiros no 

período escravocrata e valorização de seus mestres tradicionais, buscando integrar a 

modalidade junto a rede de ensino e demais setores públicos relacionados; 

- Integrar a disciplina “História Geral da África e do Negro no Brasil” no currículo do ensino 

fundamental, cabendo a gestão municipal qualificar os professores para o ensino da 

disciplina; 

- Garantia na rede pública de serviços de apoio e encaminhamentos nos casos das vítimas 

de racismo, com especial atenção para os casos envolvendo crianças e incentivar a 

denúncia contra crimes de racismo; 

- Elaborar programas relacionados a promoção da igualdade racial, garantindo recorte 

específico da mulher negra e da juventude negra em sua concepção; 

- Garantir nas peças publicitárias da Prefeitura de Ubatuba imagens de pessoas afro-

brasileiras em proporção compatível e equitativa com as demais pessoas não negras; 

- Investimento na formação dos gestores das áreas de governo no sentido de assimilação 

do recorte étnico-racial e de gênero na elaboração dos projetos, planejamentos e avaliação 

dos impactos das ações da Prefeitura. 

 

PROPOSTAS  – COMUNIDADES QUILOMBOLAS: 

 

- Apoiar o direito à propriedade definitiva das terras ocupadas pelos remanescentes das 

comunidades dos quilombos de Ubatuba; 

- Fortalecimento do Conselho Municipal das Comunidades Quilombolas; 

- Inserir as Festas Tradicionais e eventos das Comunidades Quilombolas no calendário 

turístico e cultural do Município; 

- Realização de estudos no sentido de elaboração de documentário sobre a memória, 

tradições e costumes das Comunidades Quilombolas de Ubatuba; 

- Incentivo e fortalecimento do empreendedorismo e da política de economia solidária nas 

Comunidades Quilombolas; 



- Fortalecimento das Comunidades Quilombolas no Turismo de Base Comunitária; 

- Fortalecimento dos eventos da Semana da Consciência Negra em Ubatuba garantindo 

protagonismo das Comunidades Quilombolas na concepção, organização e 

desenvolvimento; 

- Articulação com o Programa Brasil Quilombola vinculado ao Governo Federal para 

fortalecimento das Comunidades Quilombolas. 

 

PROPOSTAS – ALDEIAS INDÍGENAS: 

 

- Fortalecimento da valorização da história, culturas e tradições das populações indígenas 

no Município; 

- Oferecer apoio às Aldeias Indígenas do Município para garantia de representatividade de 

participação em eventos, em especial nos Encontros de Povos Indígenas; 

- Fortalecimento das Aldeias Indígenas no Turismo de Base Comunitária; 

- Criar espaço público adequado para exposição da cultura e venda dos trabalhos 

indígenas; 

- Articular serviços da Prefeitura de Ubatuba em todas as áreas relacionadas a política 

pública de garantia de direitos básicos e específicos da população indígena em seus 

territórios; 

- Incentivo e fortalecimento do empreendedorismo e da política de economia solidária nas 

Aldeias Indígenas; 

- Apoiar ações voltadas para o reconhecimento e defesa de direitos dos povos indígenas 

do Município. 

- Fortalecimento da relação com a FUNAI/SESAI, especialmente em relação a política de 

saúde para população indígena. 

 

 

FORTALECIMENTO E DEMOCRATIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 

 

PROPOSTAS: 

 

• Ampliar e qualificar a participação nos Conselhos Setoriais de Políticas Públicas e 
fortalecimento do seu caráter deliberativo; 

• Investimento na formação continuada dos conselheiros municipais; 

• Garantia de dotação orçamentária para os Fundos Municipais constituídos vinculados aos 
Conselhos Municipais Setoriais de Políticas Públicas; 

• Potencializar a divulgação das ações realizadas pelos Conselhos Municipais. 


