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APRESENTAÇÃO
Esta proposta de Plano de Governo expressa minhas ideias sobre
a estratégia necessária e viável para promover o desenvolvimento
sustentável de João Pessoa.

A proposta reflete minha história política de compromissos com o
desenvolvimento da Cidade, com o enfrentamento dos problemas
sociais e ambientais e com a preparação de João Pessoa para os
desafios do futuro.

Me sinto preparado e meu maior desejo é ajudar João Pessoa a
tornar-se uma cidade humana e inteligente, livre da vergonhosa
pobreza e das desigualdades sociais, Cidade educada e
qualificada que utiliza os avanços da ciência e da tecnologia para
o bem-estar da população.

A publicação desta proposta de Plano tem como objetivo
estimular a discussão e a crítica construtiva para nos ajudar no
aprimoramento da estratégia e na definição das grandes
prioridades do Plano de Governo do Município.
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CONSTRUÇÃO
DA CIDADE
O Plano de Governo proposto para João Pessoa combina a
experiência política e os compromissos sociais do candidato com
a contribuição técnica de vários especialistas nas diferentes áreas
e expectativas da sociedade;

A elaboração do Plano de Governo partiu de um diagnóstico
profundo da realidade e contou com a participação de especialistas e segmentos da sociedade, além da análise de boas práticas e
experiências bem sucedidas em outras Cidades que possam ser
adaptadas para João Pessoa;

A iniciativas e os projetos positivos e bem avaliados de gestões
ateriores foram considerados como referência para manutenção,
ampliação ou aprimoramento;

O Plano não é uma lista dispersa de ações. É uma estratégia de
desenvolvimento que se desdobra e operacionaliza através de
programas e projetos articulados e complementares.
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JOÃO PESSOA
João Pessoa é uma cidade confortável e se destaca como uma das melhores capitais do
Nordeste quando se comparam os indicadores econômicos, sociais, urbanos e ambientais.

Cidade bela e aprazível com ambiente urbano
agradável, João Pessoa tem forte atrativo para
visitantes e imigrantes;

Rodeada de grandes reservas de Mata Atlântica, João Pessoa é uma das capitais mais
verdes do Brasil com 7 m2 de floresta por
habitante ;

João Pessoa é a segunda melhor cidade do
Nordeste e a 32ª do Brasil no ranking das cem
melhores cidades para investir (Revista
Exame – 2017).
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AVANÇOS
E PROBLEMAS
João Pessoa, contudo, padece ainda de graves problemas
sociais e urbanos - relativa desorganização urbana e
estrangulamentos da mobilidade – aumento da
motorização em João Pessoa com baixa qualidade do
transporte público;

Mas, como em todas as capitais da Região, o crescimento
rápido e desordenado da população de João Pessoa nas

Tem havido avanços nas últimas gestões

últimas décadas gerou vários problemas e

públicas do Município, é preciso

estrangulamentos.

reconhecer, mas ainda muito
insuficientes para dar conta dos
estrangulamentos e preparar a cidade

Expansão da mancha urbana – verticalização no Altiplano

para os desafios do futuro;

e ao longo do litoral Norte combinada com aglomerados
vulneráveis ao longo dos vales;
Governo atual tem tido dificuldades
gerenciais para implementar parte do
A estrutura da economia de João Pessoa tem uma elevada

Plano de Ação João Pessoa Sustentável

participação da Administração Pública no total do

e outros projetos apesar da

emprego formal e alto grau de informalidade;

disponibilidade de recursos

Carente de gestão, o entorno metropolitano de João

É possível e necessário fazer muito mais,

Pessoa pressiona a capital com demandas de serviços e

ampliar e aprofundar as iniciativas

mobilidade;

positivas da atual gestão e
complementar e avançar nas áreas
deficientes.
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EDUCAÇÃO
E SAÚDE
Deficiência da educação – analfabetismo persistente
(8,11% a população) e qualidade modesta – Nota do IDEB
4,9 no Fundamental 1 e apenas 4,0 no Fundamental 2;
Proficiência (domínio do conhecimento) muito baixa – na
5ª série 48% tem proficiência em Português e 31% em
Matemática. Mas estes percentuais de proficiência que
caem dramaticamente na 9ª série: 28% e apenas 9%,
respectivamente em português e matemática;
Embora tenha havido avanços, apenas cerca de 17,8% das
crianças de zero a 3 anos contam com creches e 27,7% das
crianças de 4 a 5 anos frequentam a pré-escola;

Melhoria da educação é um dos
principais desafios de João Pessoa para
preparar os jovens para o mercado de
trabalho e reduzir as desigualdades

Distorção idade/série alcança ainda 20% nos anos Iniciais

sociais;

e 33% nos anos finais;
Mortalidade infantil ainda é inaceitável – 10,6 óbitos em
mil nascidos vivos – assim como mortalidade materna –
3,2 óbitos em mil parturientes;

Redução da mortalidade infantil e
materna ainda é um desafio da mesma
forma que a diminuição das mortes no
trânsito e, principalmente, da taxa de

Acidente de trânsito provoca 13,5 mortes em cem mil

homicídio

habitantes e CVLI (taxa de homicídio) representa 23,7 em
cada cem mil habitantes, alta embora tenha declinado
bastante nos últimos anos;

Desafio de redução de mortes
inaceitáveis no trânsito e na violência
urbana.

RUY

DESAFIO DA
EDUCAÇÃO
Notas do IDEB das Escolas
Municipais de João Pessoa - 2007/2017
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A nota do IDEB (qualidade da educação)
das escolas municipais de João Pessoa
mostra um crescimento muito modesto
(quase estagnado entre 2011 e 2015);

2007
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Anos iniciais
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Anos Finais

2017

Nos anos finais, a nota do IDEB das
escolas municipais subiu apenas 0,1

Fonte: INEP - MEC

pontos em seis anos
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DESAFIO DA
EDUCAÇÃO
Proficiência em Português e Matemática
do 5º Ano de João Pessoa - % - 2013/2017
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Nos anos iniciais do Ensino Fundamental
Português

houve uma elevação moderada da

Matemática

proficiência em Português e muito
modesta em Matemática;

Proficiência em Português e Matemática
do 9º ano de João Pessoa - % - 2013/2017
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8
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Nos anos finais, a elevação foi mais
modestas em Português e quase
insignificante em Matemática –

Português

Matemática

lamentávies 9% apenas dos alunos que
concluíram a 9ª série apreendeu os

Fonte: INEP - MEC

conhecimentos básicos em matemática
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ECONOMIA
E MOBILIDADE
Administração atual tem sido lenta considerando os
desafios e a capacidade de investimento, falta
coordenação e integração das secretarias (a inoperância
gerencial é perceptível na gestão do Projeto Porto do
Capim);
Sistema de saúde tem uma rede implantada mas carece
de uma ampla informatização, continua utilizando papel
perdendo agilidade e conexão de informações;
Houve avanços na mobilidade mas apenas em projetos de

A economia de João Pessoa cresceu uma

pequeno porte, não tendo conseguido implantar os BRTs

média de 1,42% ao ano de 2010 a 2017

dos quatro corredores de transporte (o governo parece ter

enquanto a população cresceu cerca de

pedido o interesse neste projeto tão importante);

1,25% (2010ª 2019);

A mobilidade da Cidade tem sido dominada por excessiva
motorização - 49% da circulação é feita com automóvel

João Pessoa é uma economia de Serviços

ou moto e o número de automóveis particulares teve um

com um peso excessivo da Administração

crescimento de 5,% ao ano de 2010 a 2019 e, para agravar

Pública no emprego formal total (35%)

o trânsito, cerca de 72% das motos que circulam na
Cidade são irregulares
33,4% da população ocupada está na
Prefeitura não conseguiu regulamentar o transporte por

informalidade (não contribuem para a

aplicativo provocando uma crise no sistema de transporte

Previdência Social)

público de passageiros;
Governo não mostra iniciativa e mobilização para atração

GERAÇÃO DE EMPREGO É UM ENORME

de investimentos nem mesmo para manutenção de

DESAFIO

empresas que decidiram sair da Cidade.
Limitação do Microcrédito pela ausência de um critério

33,4% da população ocupada está na

de prioridade que oriente para a cadeia produtiva e que

informalidade (não contribuem para a

seja acompanhado de treinamento e capacitação dos

Previdência Social)

micro e pequenos negócios.
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CIDADE
ATRATIVA
Cidade aprazível e verde;
Praias tranquilas e apropriadas para o banho de mar e
belas piscinas naturais;

João Pessoa está espremida na rota do
litoral do Nordeste entre Pernambuco e Rio
Grande do Norte;

Infraestrutura razoável;
João Pessoa é o quinto polo gastronômico do Brasil rico
em gastronomia da praia e do sertão;
Ponto mais ocidental das Américas;
Centro histórico, se devidamente revitalizado, seria um
importante polo de turismo;
Centro de Convenções poderia dinamizar o turismo de
negócios.

Crescimento do turismo, mesmo no meio
de uma crise, mostra grande potencial de
joão pessoa – potencial ainda não
devidamente explorado

Desafios:
Limitação da malha aérea, concentrada em
Natal e Recife, o que torna os preços mais
caros;
descuido com equipamentos importantes
como a placa “Eu amo Jampa” e a Estação
Ciência praticamente abandonada;
falta de divulgação e marketing turístico.
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ECONOMIA E
MEIO AMBIENTE
Segmento de Alojamento e alimentação (âncora do
turismo) é responsável por 9,6% do todo o emprego
formal da Cidade (perdendo apenas para Administração
Pública, Comércio Varejista e Administração Técnica e
Profissional). Nos últimos 8 anos, a atividade Alojamento e
alimentação foi a que mais cresceu na geração de
emprego (6,6% ao ano para um total de 2,65% ao ano);
O crescimento do turismo de João Pessoa foi possível
apesar da ausência de um esforço coletivo e da
persistência de deterioração de alguns potenciais

Dinamizar o turismo com todas as

turísticos;

potencialidades e atrativos de João Pessoa
é um grande desafio

Uma das cidades mais verdes do Brasil e com boa
cobertura de esgoto, ocorre uma polução dos rios pelo
tratamento inadequado e despejo no sistema de
drenagem pluvial;

Recuperar e conservar o meio ambiente é
um desafio para melhorar a qualidade de

Ocupação irregular e assoreamento das margens dos rios

vida, a paisagem e os atrativos da Cidade

formam áreas de grande vulnerabilidade ambiental e
social;
Ocupação irregular e assoreamento das margens dos rios

Ampliar capacidade de arrecadação e

formam áreas de grande vulnerabilidade ambiental e

melhorar o perfil e a qualidade do gasto

social;

público

Receita pública per capita em 2019 foi quase R$ 3mil,
abaixo do Recife e de Fortaleza e 12,26% do PIB, não muito
diferente das outras cidades utilizadas como parâmetro;
Autonomia financeira baixa – Arrecadação própria na
receita total igual a 34,1% abaixo da média das capitais do
Sul e Sudeste (acima de 50%).
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MANCHA URBANA
Mancha urbana de João Pessoa se expandiu de Oeste para Leste e apresenta uma expansão
recente para o Norte e para o Sul;

Esvaziamento do Centro Histórico de João Pessoa perdendo suas características econômicas e
habitacionais decorrente, em grande parte, da expansão do litoral e a saída de grandes
instituições municipais e do Judiciário (Ministério Público e Tribunal de Justiça), escolas e
unidades de ensino superior;

Imóveis do centro apresentam qualidade de razoável a precária e muitos estão abandonados –
Prefeitura fez alguma desapropriação com troca por dívida de IPTU e recuperou 6 imóveis na Rua
João Suassuna para residências (Vila Sanhauá);

O Centro tem vários equipamentos e grandes edificações com potencial: Fábrica da Matarazzo,
Fábrica de refrigerante Dore que pode ser utilizado para conjunto residencial, Convento, projeto
que se arrasta e que já foi saqueado duas vezes, e Colégio N. Sra. das Neves que pode ser
adequado para ensino superior antiga Fábrica de vinho de caju que foi utilizada como Oficina;

João Pessoa tem 91.351 pessoas vivendo em aglomerados subnormais em condições precárias
distribuídas em mais de 90% dos bairros de João Pessoa;

João Pessoa tem 200 praças sendo seis praças antigas que funcionam apenas como ponto de
passagem das pessoas, excetuando a Praça Rembrandt com algumas atividades culturais no
final de semana;

Existem alguns equipamentos deteriorados (com a notável desestruturação da Estação Ciência
de grande potencial;
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EMPREGO NO TERRITÓRIO

Desafio – desconcentrar a
economia no território aproximando
as pessoas dos empregos de modo
a reduzir a necessidade de grandes
deslocamentos (CENTROS
SECUNDÁRIOS)

Fonte: IBGE
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ORGANIZAÇÃO URBANA

26,4 mil
habitantes

92,1 mil
habitantes

123,3 mil
habitantes

População de João Pessoa está
concentrada em um conjunto de
bairros ao Sul e a Oeste da Mata do
Buraquinho e em Manaíra
(nordeste).
0"$!%
&'(% )*+',*-,./
Fonte: IBGE
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Centro
Tambaú

CENTRO PRINCIPAL
E CENTROS SECUNDÁRIOS

Centro principal

Centro
Mangabeira

Cidade de João Pessoa está hierarquizada com um Centro principal
formado pelos bairros de Jaguaribe, Centro, Torre e Estados (127 mil
empregos – 48% do total);
Centralidade de Mangabeira que integra também o bairro de Água Fria
(28,6 mil empregos – 11% do total);
Centralidade de Tambaú que integra a faixa litorânea com os bairros de
Tambaú, Cabo Branco e Manaíra (23,6 mil empregos – 9% do total)

Fonte: IBGE
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POBREZA
João Pessoa ainda tem um grande contingente de pobreza
(renda domiciliar per capita de até R$ 178,00) e mesmo
extrema pobreza (renda domiciliar per capita de até R$
89,00): cerca de 22,9% da população são pobres e
20% são extremamente pobres. São 70,3 mil famílias e
184,9 pessoas em condição de pobreza;

38 mil jovens de 15 a 29 anos de João Pessoa nem
trabalham nem estudam (2018) – cerca de 20% da
população nesta faixa etária - formando um contingente
altamente vulnerável)
Redução da pobreza e das desigualdades
Déficit habitacional de João Pessoa alcança 21 domicílios

sociais e territoriais é um grande desafio do

em condições precárias

futuro – depende de vários fatores que
amadurecem lentamente, como educação.

Cidade socialmente segmentada – pobreza e déficit

No imediato, é necessário intensificar a

habitacional concentrados em bairros que se afastam do

Assistência Social ;

Centro e da região litorânea.
Tirar os jovens da ociosidade – 38 mil – é
Limitações na qualificação profissional (dificultada pela

um dos desafios mais importantes para a

baixa proficiência em Português e Matemática)

Prefeitura

compromete a empregabilidade e a competitividade da
economia;
Inaceitável a persistência de um déficit
habitacional que agrava a precariedade do
ambiente urbano das áreas vulneráveis.
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POBREZA
Número de famílias e pessoas pobres
(renda domiciliar per capita até R$ 178,01)
e extremamente pobres (renda domiciliar
per capita até R$ 89,00) em João Pessoa
- 2018
184,9

164,7

70,3

Em 2018, João Pessoa tinha 70,3 mil

63,3

famílias e 184,9 mil pessoas em condição
de pobreza (renda domiciliar per capita
Familías

de até R$ 178,01 ;

Pessoas

Na extrema pobreza (renda domiciliar

Percentual de pobres

per capita até R$ 89,00) eram 63,3 mil

(renda domiciliar per capita até R$ 178,01)

famílias e 164,7 mil pessoas

na população total de João Pessoas
e Cidades Selecionadas - 2018

Como percentual da população, João
Pessoa tem o segundo pior índice de

25,2

pobreza das cidades selecionadas

22,9
18,9

17,4

17,4

(quase 23% da população) abaixo
apenas de Fortaleza.

Fortaleza

João Pessoa

Maceió

Recife

Natal

População de João Pessoa em extrema
pobreza chega a 20%.

Fonte: Cadastro do Ministério da Cidadania - SAGI-Relatório de Informações Sociais
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DISTRIBUIÇÃO DA
RENDA NO TERRITÓRIO

Distribuição muito desigual da renda no território com forte concentração da
população de baixa renda (renda per capita abaixo de um salário mínimo) –
em azul escuro bairros com mais de 80% da população nesta condição;
A concentração da população de baixa renda(*) cresce na medida em que se
afasta do litoral em direção ao sul da Cidade (principalmente os bairros de
Gramame, Paratibe e Mussuré) e para o noroeste (principalmente os bairros
de Alto do Céu e Padre Zé);
DENSIDADE MENOR DE BAIXA RENDA NOS BAIRROS DA MANCHA URBANA
CENTRAL E LITORÂNEA.

(*) Embora os dados sejam de 2010, provavelmente a distribuição territorial não deve ter se alterado

Fonte: IBGE – Censo Demográfico
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sistema de Assistência Social da Prefeitura está organizada em base a 14 CRAS-Centro de
Referência de Assistência Social com atendimento direto às famílias de baixa renda e com
articulação com outras Secretarias;

Apesar da capilaridade, existem ainda territórios não cobertos pelas CRAS mas uma rede de
assistência social permite complementar a atuação

CRAS têm carência de pessoal e dificuldades operacionais como transporte para assistentes
sociais, equipamentos como computador e acesso à internet (precários) – funcionários
reclamam também de baixos salários;

Além dos CRAS, o sistema de assistência social conta também com quatro CREAS – Centro de
Referência Especializada de Assistência Social para atendimento social de média complexidade
– idosos, direitos humanos, violência domésticas, mulheres e deficientes - e 2 Centros

Especializados em Abordagem de Pessoas de Rua;
Para a segurança alimentar, João Pessoa conta ainda com um Banco de Alimentos, dois
Restaurantes populares e cinco Cozinhas comunitárias

Diferentes projetos sociais são financiados pelo Governo Federal mas a Prefeitura tem que dar
contrapartida, incluindo a estrutura e o pessoal;

Secretaria trabalha com prestadores de serviços e com funcionários de outras secretarias mas
nunca houve concurso público e os funcionários são contratados por indicação do Prefeito - são
2.200 funcionários dos quais 200 estão nos CRAS.

EIXOS E
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Cidade humana e inclusiva - ampliando e democratizando o acesso da
população aos bens e serviços públicos de qualidade;

Cidade inteligente e inovadora – aproveitando todos os conhecimento e
tecnologias avançadas para melhoria da qualidade de vida e da gestão
da cidade e com ecossistemas inovativos que reflitam e proponham
soluções para aumentar a competitividade e a produtividade e para
reduzir as desigualdades sociais;

Cidade competitiva e sustentável – com ambiente de negócios que
atraem investimentos e talentos e meio ambiente urbana conservado;

Cidade das oportunidades – com amplas chances de ocupação,
emprego e renda para todos;

Cidade segura e confortável – com respeito à vida e à segurança, confortável com o ambiente limpo e verde e com a acessibilidade e mobilidade;
Cidade democrática e participativa – com ecossistema de governança
efetivo (público, privado) e participação da sociedade nas escolhas.
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EIXOS
ESTRATÉGICOS
Programa de governo de rui carneiro se estrutura em cinco
eixos estratégicos articulados que levam ao
desenvolvimento sustentável de joão pessoa;
Cada eixo estratégico articula e se operacionaliza através
de um conjunto de programas e projetos;
Nenhum eixo é mais importante que outro – a interação e
o resultado síntese dos mesmos é o que assegura o
desenvolvimento. mas os eixos têm posições
diferenciadas e complementares:

população de joão pessoa;

CIDADE
HUMANA E
INTELIGENTE.

o eixo “educação, conhecimento e cultura”

Um novo olhar para os problemas

tem um destaque especial pelo que contribui

do presente e preparando João

para os outros três eixos;

Pessoa para os desafios do futuro

O objetivo e resultado final esperado de toda
estratégia é o “bem estar social” da

O eixo “governança pública eficiente e
transparente” organiza a implementação dos
programas e projetos de todos os eixos;
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EIXOS E
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
GOVERNANÇA PÚBLICA

BEM-ESTAR
SOCIAL

EDUCAÇÃO,
CONHECIMENTO
E CULTURA

COMPETITIVIDADE
E DINAMISMO
ECONÔMICO

QUALIDADE
DO ESPAÇO
URBANO

CIDADE
HUMANA E
INTELIGENTE.

Nosso compromisso: Criar ecossistemas
inovativos e inclusivos que reflitam e
proponham soluções para redução das
desigualdades de nossa cidade.

PROGRAMAS
E PROJETOS
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EIXOS E
PROGRAMAS

EIXOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMAS

EIXO 1 – EDUCAÇÃO,
CONHECIMENTO E CULTURA

1 - Ensino público de qualidade em todos os níveis
2 - Ecossistemas de educação digital
3 - Qualificação profissional
4 - Fortalecimento das manifestações culturais

EIXO 2 – BEM ESTAR SOCIAL

1 - Saúde pública de qualidade
2 - Segurança cidadã
3 - Direitos humanos e cidadania
4 - Proteção social da vulnerabilidade
5 - Ampliação da habitação popular
6 - Juventude Esporte e lazer
7 - Causa animal

1 - Dinamização e diversificação do Turismo

EIXO 3 – COMPETITIVIDADE
E DINAMISMO ECONÔMICO

2 - Desenvolvimento da economia criativa
3 - Melhoria do ambiente de negócios
4 - Inovação tecnológica

EIXO 4 – QUALIDADE
DO ESPAÇO URBANO

1 - Requalificação do ambiente urbano
2 - Organização da mobilidade com múltiplos modais
3 - Recuperação e conservação do meio ambiente e do patrimônio histórico-cultural
1 - Inovação do Planejamento e da Gestão Governamental

EIXO 5 – GOVERNANÇA

2 - Reestruturação Administrativa e Gestão dos Recursos Humanos
3 - Transparência Pública e Controle Social

CIDADE HUMANA
E INTELIGENTE.

Um novo olhar para os problemas do
presente e preparando João Pessoa para
os desafios do futuro
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EIXO 1
Educação, conhecimento
e cultura
Objetivos específicos
Elevação do nível educacional da população
Formação de João Pessoa como cidade da inovação e do conhecimento
Ampliação da qualificação profissional da população adequada aos desafios e demandas do
futuro
Dinamização da produção cultural e da criatividade

Programas
Ensino público de qualidade em todos os níveis
Ecossistema de educação digital
Qualificação profissional
Fortalecimento das manifestações culturais
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EIXO 1 : EDUCAÇÃO, CONHECIMENTO E CULTURA
PROGRAMA: ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE EM TODOS OS NÍVEIS

JUSTIFICATIVA

A qualidade do ensino das escolas municipais de João Pessoa teve um aumento muito modesto nos últimos
sete anos. De 2011 a 2017, a nota do (IDEB dos anos iniciais (Fundamental 1) passou de 4,6 para 4,9 e dos anos
finais Fundamental 2) foi de 3,9 para 4,0, em 2017.Neste último ano, as escolas municipais de Fortaleza tiveram
6,0 e 4,9, respectivamente. A situação é mais crítica quando se analisa a proficiência dos alunos em português e
matemática: em 2017, apenas 28% dos anos que concluíram a 9ª Série tinham proficiência em Português e
irrisórios 9% alcançaram proficiência em matemática. João Pessoa ainda tem cerca de 8,1% da população de 15
anos e mais de analfabetos (dado de 2010) apesar de ter declinado nas últimas décadas, demandando um
esforço governamental para eliminar esta vergonha social. Por outro lado, mesmo com os investimentos
recentes, apenas 17,7% das crianças de zero a três anos estão em creches e 27,7% das crianças de quatro a cinco
anos frequentam a pré-escola na Cidade. O futuro de João Pessoa depende de uma melhoria significativa da
qualidade do ensino em todos os níveis o que demanda um esforço de gestão, capacitação dos professores e
envolvimento das famílias e das comunidades, além de incorporação de novas metodologias e técnicas de
ensino-aprendizagem.

PROJETO 1: Reestruturação do sistema de gestão da educação em todos os níveis

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

Aprimorar o sistema de gestão com participação dos pais e alunos e com representantes das
comunidades;

2

Criar sistema de avaliação e acompanhamento dos alunos com reforço individualizado

3

Fortalecer o sistema de avaliação dos professores profissionais de Educação.

recorrendo às novas tecnologias;
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PROJETO 2: DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

Ampliar a rede de creches e berçários na Cidade de João Pessoa;

Implantar mecanismos de capacitação continuada de gestores escolares, professores e demais
profissionais da educação infantil no domínio de novos métodos pedagógicos, tecnologias e
habilidades;

PROJETO 3: Aceleração da alfabetização da população de João Pessoa
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

Intensificar ações voltadas para a alfabetização de jovens e adultos;

Reforçar a alfabetização nos anos iniciais do fundamental com material
e livro didático apropriado;
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PROJETO 4: REFORÇO DOS PROCEDIMENTOS E REFORMAS PARA
A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - APRENDIZAGEM NOS DIVERSOS NÍVEIS
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

Difundir cultura digital nos estudantes atualizando a matriz curricular com
o ensino de tecnologias digitais e robótica;
Valorizar e desenvolver a docência com formação continuada para capacitação de gestores,

2

professores e demais profissionais da educação para o uso das novas tecnologias e métodos
de ensino-aprendizagem;
Ampliar escolas em tempo integral com adequação da pedagogia e incorporação de novas

3

tecnologia de ensino-aprendizagem, e oferta de atrativos para a permanência do aluno no
segundo horário (esportes, arte, reforço escolar)

4

Expandir o número de escolas bilíngues na rede pública municipal;

PROJETO 5: SEGURANÇA NO AMBIENTE ESCOLAR

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

3

Expandir e modernizar sistema de monitoramento remoto por câmeras nas escolas para
segurança do ambiente escolar;
Reforçar atuação da Guarda Municipal no perímetro das escolas para dar segurança e combater
o assédio a crianças e jovens e o incentivo às drogas;

Estimular a cultura de paz nas escolas com disciplina e orientação para a convivência;
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EIXO 1 : EDUCAÇÃO, CONHECIMENTO E CULTURA
PROGRAMA: ECOSSISTEMAS DA EDUCAÇÃO DIGITAL

JUSTIFICATIVA

A revolução digital está oferecendo novas tecnologias e metodologias de ensino que estimula a criatividade e o
interesse dos alunos, tornando a sala de aula um espaço de aprendizagem e conhecimento em interação com as
redes globais de informação que aceleram a formação das crianças e adolescentes. Além disso, as ferramentais
digitais permitem o monitoramento e a orientação individualizada dos alunos capaz de lidar com a distorção
idade-série que na rede municipal ainda alcança 20% nos anos iniciais e 33% nos anos finais. Por outro lado, as
escolas e todo o sistema de educação pode otimizar a gestão com a formação de uma ecossistema digital e
também com o potencial do ensino o à distância. Para isso, contudo, é necessário implantar internet de alta
velocidade nas escolas municipais; atualmente, 68% das escolas têm acesso à internet.

PROJETO 1: INOVAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL
COM UTILIZAÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

3

4

Constituir um núcleo de inovação da educação na Secretaria de Educação para acompanhar,
estudar e definir estratégia de difusão e incorporação de métodos de ensino-aprendizagem;
Capacitar professores, educadores e gestores nas novas tecnologias de ensino-aprendizagem e
na utilização das ferramentas e tecnologias inteligentes;
Utilizar ferramentas de ensino on-line (digital) para ampliação e complementação do processo
de ensino-aprendizagem (sistema tutores inteligentes, jogos e técnicas pedagógicas;
Implantar inovações nos sistemas de monitoramento e avaliação dos alunos com diferentes
plataformas que avaliam desempenho, progresso acadêmico, características individuais

Fonte: Como subsídio, foi utilizada: Tendência em Inteligência Artificial na Educação– Rosa Maria Vacari
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PROJETO 2: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AVANÇADOS DE COMUNICAÇÃO
E ACESSO À INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2
3

Universalizar computadores, notebooks e equipamentos de Educação à Distância
nas escolas municipais;
Implantar internet de qualidade e alta velocidade nas escolas públicas do Município (wi-fi e
armazenamento em nuvem);
Disponibilizar chips de dados e equipamentos para os alunos da rede municipal;
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EIXO 1 : EDUCAÇÃO, CONHECIMENTO E CULTURA
PROGRAMA: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

JUSTIFICATIVA

O passivo educacional que decorre da baixa proficiência em português e matemática dos jovens que concluem
o ensino fundamental 2, assim como o ensino médio (tão deficiente quanto) compromete a qualificação da mão
de obra de João Pessoa, o que termina por reduzir a produtividade e a qualidade dos produtos e serviços, mesmo
quando se trata de atividades econômicas tradicionais como o turismo. A difusão de novas tecnologias na
economia deve elevar as exigências de qualificação da mão de obra, em alguns casos, dificultando a
empregabilidade e mesmo eliminando algumas profissões que se tornam obsoletas. Para elevar a produtividade
da economia e a qualidade dos produtos e serviços e, ao mesmo tempo, preparar os trabalhadores para as
demandas atuais e futuras do mercado de trabalho, é necessário um grande esforço de formação profissional
orientado para as necessidades e as oportunidades de emprego presentes e futuras. João Pessoa tem que olhar
para o futuro e tem pressa porque já está atrasada diante das grandes inovações econômicas globais.

PROJETO 1: ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

Levantar as demandas atuais (principais setores dinâmicos) e necessidades futuras de
qualificação decorrente das transformações tecnológicas;

PROJETO 2: INTENSIFICAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS E TREINAMENTOS
PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

Organizar, oferecer e apoiar cursos e treinamentos de capacitação profissional nas áreas
prioritárias e nas novas tecnologias;
Oferecer cursos para requalificação e reorientação técnica de profissionais com formação
obsoleta (transformação tecnológica).
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EIXO 1 : EDUCAÇÃO, CONHECIMENTO E CULTURA
PROGRAMA: FORTALECIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

JUSTIFICATIVA

João Pessoa é uma cidade com um rico patrimônio histórico-cultural, um movimento cultural ativo e,
especialmente, intensas atividades musicais (cinco orquestras sinfônicas) além e um diferencial decorrente da
presença espanhola em diferentes edificações. Esta riqueza cultural da Cidade não tem sido devidamente
aproveitada e alguns dos equipamentos públicos históricos necessitam de recuperação e conservação. Para
fortalecer as manifestações culturais de João Pessoa é necessário, antes de tudo, aprimorar o modelo de gestão
da cultura que leve à ampliação dos espaços e equipamentos e à promoção das atividades culturais.

PROJETO 1: AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS E DOS EQUIPAMENTOS
PÚBLICOS DE CULTURA NA CIDADE
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

3

4

Ampliar o processo de revitalização dos equipamentos culturais da Cidade;
Ampliar o processo de revitalização das áreas históricas, em especial a Área Central (Centro
Histórico), preservando a identidade dos bairros e valorizando as características de sua história,
Recuperar e valorizar o patrimônio histórico e cultural como Hotel, Estação Ciência e Estação
das Artes, Pavilhão do Chá, Celeiro e Casa da Pólvora
Combater o processo de gentrificação nas áreas centrais de João Pessoa, valorizando a
identidade histórica das comunidade locais.
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PROJETO 2: PROMOÇÃO CULTURAL
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

Organizar Calendário de Eventos das manifestações (incluindo natal, carnaval tradição, eventos
religiosas e São João) focando nos polos de cultura e mapeando-os com geoprocessamento;
Estimular a formação e a qualificação profissional de produtores e agentes culturais incluindo
gestão da cultura;

Fomentar o surgimento de grupos locais de cultura nos bairros, capazes de articular os talentos

3

do bairro e desenvolver um calendário de apresentações mensais nos diversos espaços urbanos
de João Pessoa;
Ampliar e consolidar as manifestações artístico-culturais nas áreas centrais da cidade de João

4

Pessoa de forma reavivar os espaços público, fomentando, também, a economia criativa da
cidade.

PROJETO 3: APRIMORAMENTO DO MODELO DE GESTÃO DA CULTURA

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

Criar o Sistema Municipal de Cultura dialogando com os agentes culturais da cidade;

2

Fortalecer o Conselho Municipal de Cultura;

3

Discutir e revisar o Fundo Municipal de Cultura.

RUY

EIXO 2
BEM ESTAR SOCIAL
Objetivos específicos
Elevação do bem-estar social da população;

Melhoria da saúde e da expectativa de vida da população;

Redução da violência e da criminalidade garantindo uma vida segura na Cidade;

Defesa e garantia dos direitos humanos e civis com respeito e valorização da diversidade;

Redução da vulnerabilidade da população em situação de risco.

Programas
Saúde pública de qualidade;
Segurança cidadã;
Direitos humanos e cidadania;
Proteção social da vulnerabilidade;
Ampliação da habitação popular
Esporte e lazer para todos;
Causa animal.
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EIXO 2 : BEM ESTAR SOCIAL
PROGRAMA: SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE

JUSTIFICATIVA

Embora tenha havido uma pequena redução ao longo dos últimos oito anos, João Pessoa ainda registra um
índice de mortalidade infantil de 10,6 em mil nascidos vivos (2018) e uma mortalidade materna de 3,2 óbitos em
mil parturientes, inaceitável diante dos avanços da medicina e considerando que 25,4% das internações
hospitalares estão ligadas a gravidez, parto e puerpério (maior causa de internação hospitalar). Por outro lado,
60% das causas de mortalidade em João Pessoa estão ligadas a fatores da civilização urbana (27% do aparelho
circulatório, 19% de neoplasias, e 12% do aparelho respiratório). Para melhorar a saúde pública, é necessário
reorganizar a gestão pública municipal, incorporar as novas tecnologias e intensificar a capacitação dos
profissionais, além de reforçar os programas de saúde da família e valorizar os Agentes Comunitários de Saúde.

PROJETO 1: AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE DE
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DA CIDADE
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

Construção e implantação de 5 Centros de Especialidades Médicas – CEM, em cada Distrito
Sanitário (Cardiologia, Endocrinologia, Dermatologia, Ginecologia, Oftalmologia e Radiologia
para exames de imagem)

2

3

Implantar nas instalações dos CEM, Unidades de Referencias – NASF com Psicólogos,
Assistentes Sociais, Nutricionistas, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta e Veterinário.

Implantar nas instalações dos CEM, Sala de Vacinas devidamente equipadas.
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EIXO 2 : BEM ESTAR SOCIAL
PROGRAMA: SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE
PROJETO 1: AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE
DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DA CIDADE
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

Criar a Casa de Parto Natural – CPN, para ofertar a gestante opção de assistência durante o

4

trabalho de parto. Classificada em Peri hospital (até 20 minutos do serviço de referência) e
Intra-hospitalar ( anexo a uma unidade hospitalar);

5

6

7

Aperfeiçoar o ambulatório do Hospital da Criança, garantindo que os encaminhamentos dos
médicos da UBS sejam direcionados para lá;
Fortalecer o Programa de Saúde na Família, ampliando as UBS nas áreas com deficiência e
valorizando todos os profissionais que compõe a Equipe de Saúde da Atenção Básica

Construir um Centro de Diagnóstico de Imagens;

Requalificar as instalações físicas do Hospital de Trauma (Mangabeira), bem como garantir os

8

insumos necessários e a ampliação da equipe de saúde visando uma recuperação mais rápida
dos pacientes e consequentemente menos dias de internação;

Ampliar os atendimentos para a porta de entrada do Hospital Municipal Santa Isabel com

9

cirurgias de Urgência/Emergência na modalidade Geral, visando desafogar o Trauma
(Mangabeira).
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PROJETO 2: AMPLIAR /INTENSIFICAR O PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO
DO SISTEMA DE SAÚDE
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

3

Informatizar e integrar o sistema de saúde incluindo a criação de um Prontuário
Eletrônico nas unidades de saúde;

Ampliar a utilização da telemedicina com diagnóstico de doenças à distância e sala de situação
médica, com especialidades que deem suporte às unidades dos bairros;

Implantar monitoramento à distância de pacientes idosos e graves riscos de saúde
(tecnologias assistivas);

PROJETO 3: INTENSIFICAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE PREVENTIVA

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

Intensificar atendimento a usuários e dependentes de drogas para redução de danos e
reintegração social dos pacientes (principalmente Crianças e Jovens);

2

Estabelecer parcerias com entidades filantrópicas com atuação na área da saúde como APAE

3

Consolidar e ampliar a casa Mãe Bebê para atender as mães e nascidos que ainda necessitam
acompanhamento médico (hoje apenas 17 leitos).
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PROJETO 4: REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

3

4

Buscar descentralizar a gestão das unidades de saúde com autonomia gerencial e financeira
através dos Distritos Sanitários e controle por resultado;

Ampliar a descentralização a distribuição de remédios de uso rotineiro e de alto custo por
distrito e por farmácias credenciadas visando proximidade ao paciente/cidadão;

Criar parcerias com Hospitais filantrópicos com destaque para Laureano; São Vicente e Pe. Zé;

Firmar parcerias com o Hospital Universitário para buscar zera as filas do sistema
municipal de Saúde

PROJETO 5: DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

Revisar o Plano de Carreira e vencimentos dos profissionais de Saúde do município;
Reforçar a capacitação e a requalificação técnica e gerencial dos profissionais de saúde, bem
como dos gestores nas novas tecnologias de saúde pública;
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EIXO 2 : BEM ESTAR SOCIAL
PROGRAMA: SEGURANÇA CIDADÃ

JUSTIFICATIVA

Nos últimos anos, houve uma redução significativa dos índices de violência em João Pessoa medido por
CVLI-Crime Violento Letal Intencional em cem mil habitantes, acompanhando um movimento semelhante nas
cidades do Nordeste. Em todo caso, em 2019, tivemos ainda 23,7 homicídios por cem mil habitantes, pouco
abaixo de Fortaleza com 24,8 homicídios em cem mil habitantes. Este índice se distribui de forma muito desigual
no território de João Pessoa, sendo mais alto em áreas mais pobres da Cidade refletindo a presença mais
acentuada de fatores de risco e intolerância. O combate à violência e a construção de uma cultura de paz em
João Pessoa requer uma articulação das diferentes instituições atuantes na área e incorporação das modernas
tecnologias de gestão e monitoramento. Neste novo modelo de gestão da segurança, a Guarda Municipal deve
ser modernizada e qualificada para atuar nos espaços de sua responsabilidade e em cooperação

PROJETO 1: CULTURA DE PAZ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

Levantar as demandas atuais (principais setores dinâmicos) e necessidades futuras de
qualificação decorrente das transformações tecnológicas;
Promover campanha sistemática de defesa da diversidade social e proteção de grupos vítimas

2

de intolerância: gênero e intrafamiliar, população negra, LGBTQIA+, população em situação de
rua, jovens vulneráveis.

Fonte: Como subsídio, foram utilizados a “Agenda Municipal de Segurança Cidadã/Instituto Igarapé”
e os debates com membros do IBRASJUS.
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PROJETO 2: SISTEMA DE GOVERNANÇA QUALIFICADA DA SEGURANÇA CIDADÃ
COMPARTILHADA E ESTRUTURADA
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

Promover negociação para uma atuação articulada de segurança na Região Metropolitana;

Instituir um Conselho Municipal de Segurança Cidadã , com a participação das secretarias

2

municipais, secretaria estadual de segurança, instituições da segurança pública estaduais e do
judiciário e representantes da sociedade civil e jovens.

PROJETO 3: ESTRUTURA MODERNA E EFICAZ DE MONITORAMENTO
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

Criar o Observatório Municipal de Segurança para acompanhamento da segurança cidadã,

1

coleta e análise de dados e informações sobre violência e vitimização, monitorar e avaliar o
desempenho das metas e das práticas do sistema;

Capacitar equipe técnica de especialistas e gestores do para coleta e análise de dados e

2

informações sobre os diferentes fatores de risco e de proteção associados à agenda preventiva,
gerando inteligência para a tomada de decisão.

Fonte: Como subsídio, foram utilizados a “Agenda Municipal de Segurança Cidadã/Instituto Igarapé”
e os debates com membros do IBRASJUS.

RUY

PLANO DE
GOVERNO

JOÃO PESSOA
CIDADE HUMANA
E INTELIGENTE

RUY CARNEIRO
PREFEITO

PROJETO 4: QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

Incorporar tecnologias de monitoramento e sistemas de alarmes articulados com
outras forças de segurança;
Promover capacitação continuada da Guarda Municipal com treinamento e

2

formação de uma cultura de cidadania, conhecimentos, instrumentos e
metodologias de mediação de conflito e práticas restaurativas;

Dotar a Guarda Municipal dos equipamentos e instrumentos necessário ao pleno

3

exercício de suas funções (armamentos letais e não letais, veículos e equipamentos
operacionais)

Reforçar a cooperação da Guarda Municipal com as Polícias Civil e Militar para
maximizar e racionalizar a alocação e o direcionamento de esforços incluindo: i. o

4

compartilhamento de dados e informações do Observatório Municipal da Segurança
Cidadã; ii. o encaminhamento e o tratamento das denúncias; iii. o uso compartilhado
de ferramentas de gestão municipal, como câmeras de vídeo monitoramento, GPS e
radares de velocidade, entre outros;

Fonte: Como subsídio, foram utilizados a “Agenda Municipal de Segurança Cidadã/Instituto Igarapé”
e os debates com membros do IBRASJUS.
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EIXO 2 : BEM ESTAR SOCIAL
PROGRAMA: DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

JUSTIFICATIVA

Os direitos humanos são uma das maiores conquistas da Civilização. O Brasil e João Pessoa podem comemorar
a conscientização e os avanços da legislação de respeito aos direitos humanos e à cidadania e, particularmente,
a rejeição da discriminação e o desrespeito à diversidade social, sexual, racial e a falta de atenção e inclusão
social das pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência não têm oportunidades (inclusão social).
discriminação em João Pessoa e superar as desigualdades no tratamento das mulheres, dos negros, da
comunidade LGBT e das pessoas com deficiência. Por isso, o governo Municipal deve reforçar as medidas e os
cuidados para garantia dos direitos humanos e da cidadania.

PROJETO 1: DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO E RESPEITO DA DIVERSIDADE

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

Implementar ações afirmativas destinadas ao enfrentamento das desigualdades no tocante à
educação, cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, capacitação, inclusão ao mercado de
trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, financiamentos públicos, à Justiça, e outros;
Criar a Secretaria da Mulher e Diversidade Humana com duas secretarias executivas: Racial e

2

LGBT para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades decorrentes do
preconceito e da discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero com suporte
orçamentário, jurídico, psicológico e social;

3

4

Coibir qualquer discriminação por orientação sexual, cor ou identidade de gênero em hospitais,
ambulatórios, postos de saúde e todas as demais repartições do município de João Pessoa;
Assegurar às vítimas de discriminação, assistência da PMJP para acolhimento, orientação, apoio,
encaminhamento e apuração de práticas delitivas.

Fonte: Como subsídio, foi utilizada o Estatuto da Diversidade Sexual /OAB e Decreto no 42.209 - SP

Entretanto, estes avanços na consciência e na legislação não estão sendo suficientes para impedir a
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PROJETO 2: IGUALDADE DE GÊNERO COM O EMPODERAMENTO
DAS MULHERES E AMPLIAÇÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO NA VIDA PÚBLICA
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

Ampliar a participação das mulheres nas esferas de poder, constituindo uma maior
presença nos postos-chave da gestão municipal;
Reestruturar o Centro de Referência da Mulher “Marinalva Bezerra”, dotando-o de

2

equipamentos, profissionais multidisciplinares, no sentindo de humanizar, acolher, ouvir,
cuidar e principalmente resgatar a autoestima da mulher vítima de qualquer
discriminação ou violência;

3

4

Criar programa auxilio “moradia mulher” destinado as vítimas de violência doméstica
até que as mesmas sejam incluídas no programa de Habitação Social.

Construir a Casa da Mulher Pessoense
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PROJETO 3: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

Implementar o Projeto Praia Inclusiva – dotando as praias de João Pessoa de
acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;

Fortalecer, incentivar e ampliar o Projeto Acesso Cidadão;

Assegurar aos portadores de deficiência oportunidades de educação em ambientes

3

4

5

6

inclusivos, sempre que suas condições o permitam;

Apoiar e implementar programas de lazer, esporte e turismo, artísticos e culturais,
voltados à pessoa com deficiência.

Promover a readaptação funcional e a capacitação de pessoas lesionadas
permanentemente

Estabelecer parcerias com instituições filantrópicas de assistência ao idoso

Fonte: Como subsídio, foi utilizada o Estatuto da Diversidade Sexual /OAB e Decreto no 42.209 - SP
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PROJETO 4: IGUALDADE RACIAL COM EMPODERAMENTO DA POPULAÇÃO NEGRA
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

Apoiar os movimentos e as organizações da sociedade civil de cultura afro-brasileira;

Assegurar às vítimas de discriminação a assistência da PMJP para acolhimento,
orientação apoio, encaminhamento e apuração de práticas delitivas;

Desenvolver programas que assegurem a igualdade de oportunidade e tratamento nas

3

políticas culturais do município de João Pessoa, particularmente na rede pública de
ensino, no que se refere ao fomento à produção cultural e a preservação da memória da
comunidade negra.

Fonte: Como subsídio, foi utilizada o Estatuto da Diversidade Sexual /OAB e Decreto no 42.209 - SP
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EIXO 2 : BEM ESTAR SOCIAL
PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL DA VULNERABILIDADE

JUSTIFICATIVA

João Pessoa ainda tem um grande contingente de pobreza (renda domiciliar per capita de até R$ 178,00) e de
extrema pobreza (renda domiciliar per capita de até R$ 89,00): cerca de 22,9% da população são pobres e
18,5% são extremamente pobres. São 70,3 mil famílias e 184,9 pessoas em condição de pobreza e 63,3 mil
famílias e 164,7 mil pessoas na extrema pobreza. Por outro lado, em 2018, 38 mil jovens de 15 a 29 anos de João
Pessoa nem trabalhavam nem estudavam, formando um contingente vivendo na ociosidade com alto risco de
envolvimento com organizações e atos criminosos. Esse quadro geral se manifesta nas condições precárias de
vida de parcela da população , incluindo as carências habitacionais: o déficit habitacional de João Pessoa
alcança 12 mil habitações (2015). Frente a esta vulnerabilidade social, existe na Cidade

um sistema de

assistência social bem implantado (bons projetos e instrumentos) mas ainda carente de equipamentos
modernos e pessoal qualificado para dar conta dos desafios e carências da sociedade.

PROJETO 1: PROTEÇÃO DE GRUPOS VULNERÁVEIS DA SOCIEDADE

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

Articular operações da Guarda Municipal com o sistema estadual (Judiciário, Ministério Público e

1

Forças Policiais) para prevenção da violência contra a mulher, fortalecendo a ronda Maria da
Penha;

2

Ampliar a garantir a qualidade dos restaurantes populares e das cozinhas comunitárias

3

Garantir cesta básica para famílias na extrema pobreza

4

Reestruturar os abrigos municipais para pessoas em situação de rua;

5

Assegurar às vítimas de discriminação, assistência da PMJP para acolhimento, orientação, apoio,

6

Estabelecer parcerias com instituições filantrópicas de assistência social

encaminhamento e apuração de práticas delitivas.
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PROJETO 2: CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO SISTEMA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) NA CIDADE
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

3

4

5

6

Fortalecer a Secretaria de Assistência Social com ampliação de pessoal, capacitação e
melhoria da estrutura e das condições de trabalho;
Melhorar a estrutura e os equipamentos dos CRAs-Centro de Referência de Assistência Social
com informatização e internet de alta velocidade;

Ampliar e aprimorar os CREAs -Centro de Referência Especializada de Assistência Social;

Ampliar o número de CAPs-Centro de Atenção Psicossocial de 4 para 8 unidades com
prioridade para a região sul da Cidade

Reestruturar e melhorar os Centros de Referência da Juventude com oferta diversificada de
cursos de capacitação e interlocução para acesso ao primeiro emprego;

Fortalecer o sistema de atendimento e recuperação de usuários de drogas

Assegurar o adequado funcionamento dos Conselhos Tutelares e do Conselho Municipal dos

7

Direitos da Criança e do Adolescente no município de João Pessoa, dotando-os de pessoal,
infraestrutura e equipamentos adequados.
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PROJETO 3: FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FOCADAS NA JUVENTUDE

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

Realizar busca ativa de jovens nem-nem (não trabalham nem estudam) e em situação de risco

1

procurando preparar para a reintegração na família e reinserção na escola ou no trabalho
(capacitação) e, envolvimento em atividades esportivas e culturais;

2

3

Implementar medidas de redução de danos, tratamento e recuperação de dependentes
químicos usuários de droga e álcool com destaque para crianças e adolescentes;
Fortalecer os serviços de proteção social aos adolescentes e jovens vítimas de violência,
incluindo capacitação dos servidores públicos.
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PROJETO 4: MORADIA DIGNA
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

Ampliar programa de habitação popular e de interesse social para a população de baixa renda;

Promover melhoria das condições de habitabilidade das áreas vulneráveis (esgoto e tratamento
de áreas insalubres);

3

Promover a regularização fundiária em áreas informais com desburocratização dos processos;

4

Regular e controlar o espaço para conter a ocupação desordenada

5

6

7

8

Criar o Programa de Habitação para o Servidor Público Municipal. (acordo com construtoras
através de cessão de terreno);
Criar programa de reforma para habitações em condições precárias destinadas a população de
baixa renda;
Analisar os impactos de implantação dos conjuntos habitacionais para complementação do
ambiente urbano

Ampliar o conceito de habitabilidade nos conjuntos residenciais já existentes (Ônibus, creche,
escola e unidades de saúde).
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EIXO 2 : BEM ESTAR SOCIAL
PROGRAMA: JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

JUSTIFICATIVA

A mobilização e o envolvimento da juventude em atividades esportivas promovem a disciplina e o espírito de
coletividade, tirando os jovens da ociosidade, formando o seu caráter e elevando a sua autoestima, além de
melhorar a saúde e oferecer novas perspectivas para o futuro. Normalmente, os jovens procuram descobrir seus
próprios espaços para a prática esportiva, cada vez mais restritas na vida urbana cotidiana. Por isso, é
importante que a Prefeitura recupere, amplie e melhore os espaços já existentes e utilizados pela juventude para
prática esportiva, e esportivas nos bairros e nas unidades escolares, e que promova eventos e competições
esportivas na Cidade.

PROJETO 1: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS
PÚBLICOS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE ENTRETENIMENTO
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

Construir e requalificar praças e áreas esportivas nos bairros e garantir através de zeladorias a

2

Ampliar e melhorar campos de várzea;

3

Melhorar os espaços de prática esportiva nas escolas municipais.

manutenção devida;
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PROJETO 2: PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS E DE ENTRETENIMENTO

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

Apoiar atividades esportivas das comunidades e áreas carentes com destaque para a volta do
programa Verão Total

2

Organizar competições esportivas entre clubes e bairros;

3

Ampliar a relação da Prefeitura com as federações esportivas para construção de parcerias

4

Ampliar as atividades de esporte e lazer dedicadas à terceira idade;

PROJETO 3: ESPORTES DE ALTO RENDIMENTO
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

3

Criar o Programa Bolsa Atleta municipal, priorizar modalidades onde haja atletas locais de
destaque, visando aumentar o potencial de atração de novos praticantes;

Patrocinar competições esportivas de alto rendimento;
Promover a captação de grandes eventos esportivos nacionais e internacionais
para a Cidade de João Pessoa.
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EIXO 2 : BEM ESTAR SOCIAL
PROGRAMA: CAUSA ANIMAL

JUSTIFICATIVA

A relação humana com os animais ajuda a formar os afetos e o caráter de crianças e jovens e costuma fazer
parte do relacionamento familiar, além de moderar a solidão de pessoas com vida isolada, tão comum no
mundo moderno. Por isso tem sido cada vez mais frequente a criação de animais domésticos nas cidades,
mesmo com o padrão urbano e residencial em apartamentos. No entanto, ainda existem pessoas que
maltratam os animais, incluindo a exploração de animais de carga, que não cuidam da sua saúde e higiene ou,
simplesmente, abandonam os animais. É frequente ainda a existência de animais de rua que além de carentes
de alimentação e cuidados podem ser veículos de enfermidades, exigindo a atenção das autoridades municipais.

PROJETO 1: ATENÇÃO À CAUSA ANIMAL

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

Construir um Pronto Socorro Animal Hospital Público Veterinário;

2

Reformar e ampliar o Centro de Zoonose

3

Criar o SAMU animal

4

Ampliar a relação da Prefeitura com o Conselho de Medicina Veterinária e com
organizações de protetores

5

Apoiar as campanhas de adoção de animais

6

Realizar campanhas educativas para o respeito à dignidade animal

RUY

EIXO 3
COMPETITIVIDADE E
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Objetivos específicos
Aumento da competitividade econômica da Cidade

Elevação da empregabilidade e do empreendedorismo de João Pessoa

Dinamização da economia de João Pessoa com ampliação do emprego e da renda

Fortalecimento do turismo e da economia criativa de João Pessoa

João pessoa conhecida como uma Cidade do Cinema e do Audiovisual

Programas
Dinamização e diversificação do Turismo
Desenvolvimento da economia criativa
Melhoria do ambiente de negócios
Inovação tecnológica
Empregabilidade e empreendedorismo
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EIXO 3 : COMPETITIVIDADE E DINAMISMO ECONÔMICO
PROGRAMA: DINAMIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DO TURISMO

JUSTIFICATIVA

O turismo é um dos segmentos mais importantes da economia de João Pessoa. Só atividade âncora da cadeia
do Turismo – Alojamento e alimentação – ocupa 9,6% do todo o emprego formal da Cidade, perdendo apenas
para Administração Pública, Comércio Varejista e Administração Técnica e Profissional. Nos últimos 8 anos, a
atividade Alojamento e alimentação foi a que mais cresceu na geração de emprego (6,6% ao ano para um total
de 2,65% ao ano). Ainda assim, considerando as grandes potencialidades naturais, urbanas e culturais, o
turismo ainda não está devidamente aproveitado pela Cidade, faltam roteiros estruturados, alguns pontos
turísticos estão mal-conservados ou mesmo deteriorados, e falta principalmente um divulgação dos atrativos
turísticos de João Pessoa. O turismo de João Pessoa carece, principalmente, de divulgação dos seus atrativos
que permitem o crescimento do segmento.

PROJETO 1: RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO TURISMO

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

Acelerar a recuperação dos principais polos e pontos turísticos de João Pessoa e conservação dez
pontos simbólicos do turismo da Cidade (destaque para o Polo Cabo Branco (incluindo a falésia)
com drenagem, contenção e proteção da encosta e engorda da beira-mar
Dinamizar os polos gastronômicos com melhoramento das calçadas, iluminação, e abertura de

2

ruas de pedestres e estacionamentos com destaque para o Mercado Central para atração do
público pessoense e dos turistas

Dinamizar o Porto do Capim (Parque Sanhauá) como polo turístico com melhorias na

3

infraestrutura, na habitação, na urbanização e no resgate histórico do nascimento de
João Pessoa na foz do Rio Paraíba
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PROJETO 2: AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO TURÍSTICO
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

Elaborar um roteiro turístico histórico-cultural, de entretenimento, turismo de famílias e de

1

negócios (aproveitamento do Centro de Convenções) diversificando o turismo tradicional
de sol e mar;

2

3

Elaborar roteiros temáticos, ambientais, culturais e gastronômicos, investindo em plataformas
de construção de roteiros digitais;
Criar um aplicativo com opções de atividades turísticas, culturais e de entretenimento
em João Pessoa
Capacitar pessoal da cadeia de turismo (operadores, hotelarias, guias, cozinheiros e garçons,

4

atendentes, taxistas, etc .) oportunizando vagas na Escola de Línguas e convênios com
Sistema S e Universidades;

5

Estimular o empreendedorismo no turismo;

6

Criar campanha para formação de uma cultura de acolhimento dos turistas;

7

Apoiar a realização de grandes eventos e festivais anuais: Festival de Turismo de João Pessoa e
Festival de Música.
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PROJETO 3 : GESTÃO COMPARTILHADA DO TURISMO

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1
2

Fortalecer e capacitar a Secretaria Municipal de Turismo;
Fortalecer o Conselho Municipal de Turismo, como instrumento de planejamento
compartilhado na formulação de planos e roteiros;

3

Recuperar o Fundo Municipal de Turismo para promoção do turismo;

4

Negociar projetos turísticos integrados com outros Estados do Nordeste oriental e com
municípios da Região Metropolitana.

PROJETO 4 : DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

3

4

Intensificar a divulgação e a promoção de João Pessoa como turismo nacional e internacional
explorando suas peculiaridades no Nordeste;

Apoiar a edição de uma revista de turismo e eventos de João Pessoa.
Divulgar / disseminar os três grandes conjuntos de corais visitáveis da nossa faixa
(Picãozinho, Seixas e Caribessa).

Promover João Pessoa como a “Esquina do Brasil” (Ponta Seixas)
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EIXO 3 : COMPETITIVIDADE E DINAMISMO ECONÔMICO
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA

JUSTIFICATIVA

A economia criativa é um segmento econômico baseado na cultura e na criatividade das Cidades combinado
com as tecnologias digitais na agregação de valor e na geração de emprego e renda. João Pessoa é uma cidade
de grande riqueza cultura que já se manifesta em diferentes atividades econômicas como gastronomia,
confecções e moda, música e audiovisual. Entretanto, a economia criativa não está ainda devidamente
consolidada e necessita de apoio do governo municipal para o seu pleno desenvolvimento.

PROJETO 1: PROMOÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1
2

3
4

5

6

Apoiar a gastronomia de João Pessoa com eventos e divulgação (associado ao turismo);
Promover o avanço do setor de confecções para a moda e design com raiz cultural com
reabertura do Centro Vocacional Tecnológico- Confecções

Estimular o artesanato e similares
Fomentar o ambiente musical de João Pessoa (Concertos em igrejas, Música para crianças na
Periferia, Festival internacional de Música);
Fomentar a produção audiovisual com a produção de minisséries, novelas e programas de
televisão, através do Edital Walfredo Rodrigues;

Incentivar a instalação e dinamização de Bibliotecas Café e do Pavilhão do Chá
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EIXO 3 : COMPETITIVIDADE E DINAMISMO ECONÔMICO
PROGRAMA: MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

JUSTIFICATIVA

A excessiva burocracia e demanda de documentação desnecessária, assim como a lentidão dos processos de
análise e liberação de atividades elevam os custos de transação e de implementação e funcionamento dos
negócios em João Pessoa. Desta forma, comprometem a competitividade da economia e inibem a atração de
investimentos para a cidade. Por isso, a Prefeitura deve realizar alterações nos processos burocráticos de modo
a agilizar as iniciativas, atraindo mais investimentos para a Cidade, o que demanda a ampla digitalização dos
processos.

PROJETO 1: DESBUROCRATIZAÇÃO E AGILIZAÇÃO DOS PROCESSOS
DE LIBERAÇÃO E DE DOCUMENTOS E ALVARÁS
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

Eliminar exigência de atos públicos desnecessários para funcionamento de atividade econômica
de baixo risco social, ambiental e urbano;
Reduzir exigências burocráticas de documentação e comprovantes adotando presunção de
boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica.
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PROJETO 2: DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS BUROCRÁTICOS
E ADMINISTRATIVOS E OS DOCUMENTOS PÚBLICOS
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1
2

Digitalizar processos de solicitação e emissão de licenciamento;
Criar plataformas digitais de comunicação e interação com as empresas e com os cidadãos
visando celeridade e pronto atendimento as demandas apresentada a PMJP.
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EIXO 3 : COMPETITIVIDADE E DINAMISMO ECONÔMICO
PROGRAMA: INVEST JOÃO PESSOA

JUSTIFICATIVA

A melhoria do ambiente urbano e da qualidade de vida da Cidade são fatores importantes na atração de
investimentos e de talentos, assim como a melhoria do ambiente de negócios. Esta é uma condição necessária
mas não suficiente até porque as Cidades estão sempre competindo na busca por capitais e de pessoas
qualificadas e inovativas. Por isso, é necessário um esforço de marketing da Cidade mostrando suas vantagens
e atrativos, ressaltando os encantos e a condições favoráveis de João Pessoa para investir e para viver.

PROJETO 1:
Criação do Invest João Pessoa - instância público-privada (Sociedade Propósito Específico Protocolo da
Prefeitura com associações empresariais) de promoção e recepção/atendimento de empresários e talentos
interessados em se instalar em João Pessoa

PROJETO 2:
PROJETO 2: Montagem de uma estratégia de marketing da Cidade (produção de material com apresentação
das oportunidades e atrativos de João Pessoa)

PROJETO 3:
Implantação de incubadora e start ups em João Pessoa
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EIXO 3 : COMPETITIVIDADE E DINAMISMO ECONÔMICO
PROGRAMA: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

JUSTIFICATIVA
João Pessoa é sede de uma das melhores universidades brasileiras (Universidade Federal da Paraíba) além de
outras instituições de ensino e pesquisa, embora a produção de conhecimento nessas instituições ainda não
estejam irradiando adequadamente na economia e no atendimento das demandas e necessidades de inovação
dos governos e das empresas. João Pessoa tem uma capacidade instalada importante em TIC com cerca de 200
empresas o que permite apostar na criação de um polo digital que, por outro lado, se articula com a economia
criativa. Em todo caso, não existe ainda uma cultura digital na sociedade .

PROJETO 1: FORMAÇÃO DE ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

Promover busca de soluções tecnológicas para demandas do governo municipal junto as
universidade e centros de pesquisa;
Promover a contratação das Empresas Juniores presentes nas instituições de ensino superior no

2

município de João Pessoa, para fomentar desenvolvimento educacional, a inovação tecnológica e
de processo , bem como a promoção do emprego junto aos jovens universitários.
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PROJETO 3 : DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS E INOVAÇÕES
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1
2

Implantar tecnologias digital na gestão governamental (e-governement) e na entrega de
produtos e serviços públicos à sociedade;
Intensificar ações de inclusão digital da sociedade

PROJETO 3 : CONSOLIDAÇÃO DO POLO DIGITAL (TIC) EM JOÃO PESSOA
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

Propiciar incentivos para atração de empresas de TIC para a Cidade;

2

Apoiar start ups locais;

3

Promover o empreendedorismo digital;
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EIXO 3 : COMPETITIVIDADE E DINAMISMO ECONÔMICO
PROGRAMA: EMPREGABILIDADE E EMPREENDEDORISMO

JUSTIFICATIVA

O grande desafio da Cidade de João Pessoa (como de todo o Brasil) é a criação de emprego e ocupação da
população em idade ativa, fonte de renda e de bem-estar social. Embora a ocupação dependa, em última
instância, da ampliação da atividades econômicas, tão importante quanto a oferta de emprego é a preparação
de mão de qualificada para atender a esta demanda o que confere empregabilidade à população em idade ativa,
vale dizer, competência para preencher as vagas abertas no mercado de trabalho. Por outro lado, a criatividade
e inventividade da população de João Pessoa é um fator importante de iniciativas empreendedoras da
população em novas oportunidades de negócios.

PROJETO 1: AMPLIAÇÃO DO EMPREGO, DA OCUPAÇÃO E DA RENDA

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

Consolidar o Fórum de Defesa do Emprego, da Ocupação e da Renda entre Governo,

1

Empresariado e Instituições públicas e privadas para definição e implementação de medidas
convergentes para geração de emprego, ocupação e renda;

2

Ampliar o acesso dos pequenos negócios ao crédito do Banco do Cidadão;

3

Definir linhas de financiamento prioritário do Banco do Cidadão para micro e pequenos negócios
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PROJETO 2 : ELEVAÇÃO DA EMPREGABILIDADE
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

3

Apoiar a qualificação profissional orientada para as demandas do mercado de trabalho;

Estimular a reciclagem técnica da mão de obra em setores de grande transformação tecnológica
para adaptação às novas tecnológicas;
Criar canais efetivos de mediação entre a oferta e a demanda de emprego através
do SINE Municipal.

PROJETO 3 : FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORISMO
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

Promover habilidades empreendedoras de jovens e adultos com formação para inovação e
gestão de negócios;
Buscar formas métodos pedagógicos para introduzir conceitos de empreendedorismo nas
escolas municipais.

RUY

EIXO 4
QUALIDADE DO ESPAÇO URBANO
Objetivos específicos
Melhoria da qualidade do espaço urbano de João Pessoa

Ampliação do conforto e das condições de habitabilidade da Cidade

Melhoria da acessibilidade e da mobilidade na Cidade de João Pessoa

Redução do déficit habitacional e das áreas de risco da Cidade

Programas
Requalificação do ambiente urbano
Organização da mobilidade com múltiplos modais
Conservação do meio ambiente
Ampliação da habitação popular
Conservação do patrimônio histórico-cultural
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EIXO 4 : QUALIDADE DO ESPAÇO URBANO
PROGRAMA: REQUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO

JUSTIFICATIVA

As condições de vida da população de João Pessoa depende, diretamente, da qualidade do ambiente urbano,
vale dizer das paisagens, das condições das calçadas, da quantidade e qualidade de parques e praças, da
vegetação, da limpeza e da iluminação pública. Embora João Pessoa seja uma cidade agradável e boa para viver,
ainda tem vários espaços degradados e tem tido um crescimento com a ocupação acelerada dos espaços
públicos. Novos padrões urbanísticos estão sendo definidos em todo mundo para aumento da conforto e da
qualidade de vida, o que demanda um sistema de gestão urbana antenado com os novos conceitos e
tecnologias.

PROJETO 1: FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO URBANA

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

Qualificar e reforçar a estrutura de planejamento urbano;

2

Atualizar o Plano Diretor com conceito de cidade inteligente e humana;

Reforçar a fiscalização e o controle urbano no licenciamento de obras,

3

funcionamento das atividades econômicas e combate a construções e ocupações
irregulares (dentro dos novos padrões urbanísticos).
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PROJETO 2 : REESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

Promover a desconcentração da Cidade para centros secundários com ampliação dos

1

equipamentos sociais e urbanos, fomento ao comércio e aos serviços e recuperação da
qualidade urbana;

Introduzir a Internet das Coisas para organização e gestão da Cidade conectando objetos

2

através de sistemas integrados de câmaras, sensores e redes (transporte, coleta de lixo,
monitoramento da segurança (vídeo de vigilância);

3

4

Intensificar a iluminação pública por LED sobretudo nas áreas vulneráveis e de maiores
incidências de violência;

Ampliar e requalificar as calçadas da Cidade para melhorar a acessibilidade da população,
principalmente crianças, idosos e pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

RUY

PLANO DE
GOVERNO

JOÃO PESSOA
CIDADE HUMANA
E INTELIGENTE

RUY CARNEIRO
PREFEITO

PROJETO 3 : REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CENTROS URBANOS
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

Ampliar de forma ordenada o processo de revitalização do Centro Histórico de João Pessoa,

1

com a recuperação do patrimônio e dinamização das atividades econômicas, conjugadas aos
serviços públicos e moradias;

2

3

4

5

Viabilizar estacionamento no Mercado Central com possível edifício garagem

Recuperar praças e implementar sistema de gestão da manutenção com parceira privado e por
conselho de moradores;
Construir novos parques seguros, inclusivos, acessíveis e verdes e, implantar os existente;

Revitalizar, melhorar a qualidade e aprimorar a gestão dos Mercados Públicos buscando
introduzir formas de gestão compartilhada com os comerciantes:
• Recuperação da infraestrutura
• Qualificação do pessoal que trabalho nos mercados
• Implantar sistema de estacionamento
• Reforço da vigilância sanitária
• Iluminação da área do mercado e entorno
• Ampliação da segurança
• Melhoria do acesso
• Ordenamento do espaço com desocupação e limpeza das vias
• Implantação de sistema de coleta seletiva de lixo nos mercados com retorno financeiro para a gestão (ou para os
comerciantes)
• Instalação de placas de geração de energia solar nos tetos dos mercados públicos
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EIXO 4 : QUALIDADE DO ESPAÇO URBANO
PROGRAMA: ORGANIZAÇÃO DA MOBILIDADE / MÚLTIPLOS MODAIS

JUSTIFICATIVA

A movimentação de pessoas João Pessoa é feita, predominantemente, por veículos particulares – automóvel ou
moto – responsáveis por 49% do total de deslocamentos, gerando graves problemas de mobilidade. A
conurbação de João Pessoa com as cidades do entorno metropolitano agrava as dificuldades de mobilidade. De
2010 a 2019, o nº de veículos registrados em João Pessoa cresceu 75%, de modo que o índice veículos per capita
caiu de 3,3 para 2.0 no período. O número de automóveis particulares teve um crescimento de 5,% ao ano no
período e, para agravar o trânsito, cerca de 72% das motos que circulam na Cidade são irregulares. A baixa
qualidade do transporte público (deficiente e caro), fortalece a motorização da Cidade com a redução da
quantidade de viagens no transporte público. As calçadas de João Pessoa são muito deficientes e as poucas
ciclovias construídas, nos últimos anos, servem mais para o lazer da classe média que propriamente, como meio
de transporte. Por isso, é fundamental uma inversão na distribuição de modais e na organização do transporte
público.

PROJETO 1: REDEFINIÇÃO DOS MODAIS E REORGANIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

Promover mais agilidade, regularidade e confiabilidade no serviço de transporte coletivo

1

priorizando a circulação dos ônibus nos principais corredores da cidade com faixas exclusivas e
prioridade nos semáforos e tarifas justas;

2

3
4
5

Melhorar e adequar as paradas de ônibus,incluindo iluminação, para garantir conforto
e segurança ao usuário podendo utilizar parcerias com empresas privadas
Construir calçadas e definir um padrão de qualidade para ser cumprido pelos
proprietários privados das habitações com fiscalização e controle;
Manter pavimentação adequada das vias de circulação de transporte coletivo;
Implantar sistemas inteligentes de gestão do trânsito com semáforo inteligente,
câmaras, sensores e wifi.
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EIXO 4 : QUALIDADE DO ESPAÇO URBANO
PROGRAMA: ORGANIZAÇÃO DA MOBILIDADE / MÚLTIPLOS MODAIS

PROJETO 1: REDEFINIÇÃO DOS MODAIS E REORGANIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

Requalificar o Terminal do Integração do Varadouro para dar mais conforto e segurança aos

6

usuários e também acomodar as linhas da região metropolitana, reivindicação antiga de todos os
usuários das cidades vizinhas;

7

Transformar da estação/ponto da Lagoa em um terminal de integração,
proporcionando mais agilidade e segurança aos usuários;
Buscar implantar de um serviço de transporte coletivo por aplicativo, na qual micro

8

ônibus circulam coletando os passageiros, a exemplo do transporte por aplicativo
existente com automóveis;
Implantar de linhas especiais e de horários específicos para atender a demanda

9

diretamente ao seu destino, ligando bairros a grandes poles geradores de viagens
como universidades e shopping centers;
Buscar formas de financiamento do sistema de transporte público que não seja

10

exclusivamente pela tarifa em articulação com o Governo Federal, Estadual e o
Parlamento;
Requalificar Mangabeira/301 e implantar terminais de integração nos bairros de Cruz

11

das Armas/Oitizeiro, Cristo Redentor e Bessa, que contarão com unidades de
atendimento à população em serviço públicos;
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PROJETO 2 : EXPANSÃO CICLOVIÁRIA
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

3

4

5

6

7

Interligação do acesso de Bayeux a Cabedelo passando pela área central por meio de ciclofaixa
para o fluxo de ciclistas que transitam entre as cidades da região metropolitana de João Pessoa;

Requalificação da Av. Tancredo Neves com ciclovia contínua do Centro a Região de Manaíra
com uniformização das calçadas;
Criação de acessos por bicicleta aos principais polos geradores de viagens da cidade como
UFPB, UNIPÊ, outras universidades, shoppings e área central.;

Ampliação e integração das ciclovias e ciclofaixas existentes proporcionando continuidade aos
deslocamentos que hoje são interrompidos pela desconexão existente;
Implantação de estímulo ao uso de bicicletas nos deslocamentos diários com para trabalho ou
estudo, com a implantação de uma rede cicloviária;
Intensificação da fiscalização para garantir aos pedestres e ciclistas o respeito ao seu espaço e
uma circulação segura e confortável;
Ampliar a rede de ciclovias conectadas com rede de transporte público e com estacionamento e
aluguel de bicicletas nas paradas de ônibus.
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PROJETO 3 : INTERVENÇÕES OUTAS NO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA

OUTRAS
INICIATIVAS
PRIORITÁRIAS:

1

Ligação Bancários / UFPB

2

Ligação Altiplano / UFPB

3

Elevação da Ponte da Ladeira Mangabeira / Valentina

4

Ligação do Geisiel / Colinas do Sul

5

Viaduto Av. Saffa Said Abel Cunha

7

Terminal de Integração Metropolitano

8

Corredor de Transporte Público BR230 – Viaduto das Oitizeiro ao Bessa

9

Ampliação do Sistema Cicliviário
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EIXO 4 : QUALIDADE DO ESPAÇO URBANO
PROGRAMA: CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL

JUSTIFICATIVA

Embora seja conhecida como uma cidade verde, João Pessoa tem problemas ambientais, como a poluição dos
rios com depósito de esgoto no sistema de drenagem pluvial ou sem tratamento adequado, a ocupação irregular
e o assoreamento das margens dos rios, elevando riscos de inundação, e a degradação da falésia. A poluição dos
rios é uma questão metropolitana uma vez que eles recebem dejetos a montante nas cidades vizinhas, como o
rio Gramame. Por outro lado, alguns espaços e equipamentos do patrimônio histórico-cultural de João Pessoa
estão deteriorados e carentes de revitalização e manutenção. João Pessoa precisa, principalmente, de um
sistema de gestão ambiental competente e moderno que incorpore novas ferramentas digitais de
monitoramento e licenciamento.

PROJETO 1: . FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

Negociar um Consórcio metropolitano do meio ambiente para contenção da poluição dos

1

recursos hídricos (poluição do Rio Gramame acontece no município do Conde) e e aprimorar o
Consórcio do Aterro Sanitário;

2
3

Implantar sistema de licenciamento eletrônico (ambiental e urbanístico) com licença
prévia on line e desburocratização do processo;
Intensificar a educação ambiental da população com destaque para as escolas públicas.
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PROJETO 2 : RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTU
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

Recuperar edificações do patrimônio histórico-cultural do Centro Histórico;

2

Conservar equipamentos e edificações que expressam a história e da cultura de João Pessoa;

PROJETO 3 : RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE NATURAL DE JOÃO PESSOA
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

1

2

3

4

5

Recuperar e controlar a poluição dos rios com esgoto e lixo (destaque para o Jaguaribe) que
comprometem o índice de balneabilidade das praias;
Concluir a recuperação da falésia degradada por fatores climáticos, mudanças no oceano e
degradação continental (já em andamento) com cuidado para preservação da biótica marinha;

Estimular plantio de árvores na Cidade com campanha e incentivo para as residências;
Promover a reciclagem e a coleta seletiva de resíduos sólidos (incluindo pode de árvores),
contratando com associação de catadores, e incentivar a reciclagem;

Adotas iniciativas para implantar unidades de geração de energia solar distribuída em
instalações públicas de João Pessoa;

RUY

EIXO 5
GOVERNANÇA PÚBLICA
Objetivos específicos
Aumento da eficiência e da eficácia da gestão

Elevação da efetividade das políticas e projetos assegurando resultados da implementação
dos projetos dos Eixos Estratégicos

Ampliação da participação da sociedade nas escolhas e no controle da gestão pública

Elevação da transparência da gestão pública

Programas
Inovação do Planejamento e da Gestão Governamental
Reestruturação Administrativa e Gestão dos Recursos Humanos
Transparência Pública e Controle Social
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EIXO 5 : GOVERNANÇA PÚBLICA
PROGRAMA: INOVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO GOVERNAMENTAL

JUSTIFICATIVA

A execução eficiente e efetiva do Plano de Governo depende da capacidade e competência de planejamento da
Prefeitura, integrando e articulando as diversas áreas com base em um sistema de gestão, execução, controle,
monitoramento e avaliação dos programas e projetos. A reestruturação do sistema de planejamento deve
introduzir o modelo de gestão por resultados com base em metas e incorporar as mais avançadas tecnologias
gerenciais e digitais. A Prefeitura de João Pessoa deve avançar na direção de um governo digital (e-government)
melhorando seu desempenho e eficiência organizacional.

PROJETO 1: . REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

Fortalecer na PMJP o planejamento integrado com o orçamento, as receitas e a gestão de

1

resultados, na forma de planos e projetos que traduzam de forma clara as prioridades de governo
e explicitem os processos e fluxos requeridos para sua implementação e acompanhamento;

Elaborar plano estratégico de longo prazo de João Pessoa (JP 2040) para permitir a

2

antecipação às grandes transformações mundiais e nacionais com impacto na
Cidade;
Estabelecer normas gerais na PMJP para disciplinar a avaliação e execução dos

3

projetos de investimento, constituindo um sistema municipal de investimentos
públicos e um banco de projetos de investimento.

Fonte: Como subsídio, foi utilizado o documento “Um novo patamar para a Gestão Pública Brasileira” Marini et.all
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PROJETO 2 : GESTÃO POR RESULTADO
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

Desenvolver modelo de gestão com base em Contratos de Gestão celebrados entre o Prefeito e

1

os Secretários e Dirigentes municipais, a partir das metas estabelecidas e da responsabilização
das Secretarias e Órgãos na diretriz do Plano Estratégico que será definido;

2

Regulamentar os contratos de gestão e a criação de parâmetros de monitoramento e avaliação
das políticas públicas definidas.

PROJETO 3 : ECOSSISTEMAS INOVATIVOS E DIGITAIS
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

Criar instâncias, equipes e laboratórios de inovação, voltados à identificação e seleção de

1

projetos e à avaliação da sua viabilidade técnica e financeira, com vistas à execução e
disseminação das políticas públicas e na gestão municipal;

2

3

Incentivar a cultura de inovação na PMJP, buscando fortalecer e ampliar a
governança digital e a governança de TI;

Expandir na Gestão Municipal a visão de o governo digital e a atuação coordenada
nas áreas da PMJP para alcançar padrões avançados de acesso, interatividade e
resolutividade;

Fonte: Como subsídio, foi utilizado o documento “Um novo patamar para a Gestão Pública Brasileira” Marini et.all
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EIXO 5 : GOVERNANÇA PÚBLICA
PROGRAMA: REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

JUSTIFICATIVA

A estrutura administrativa do município deve assegurar uma gestão responsável e competente das finanças
públicas e dos recursos humanos, fundamentais para o bom desempenho do governo, tanto na melhoria da
receita pública quanto na qualidade da execução dos projetos e iniciativas governamentais. O principal ativo da
Prefeitura são os servidores públicos, sua qualidade e a competência técnica e gerencial para entrega dos
serviços públicos de qualidade à sociedade. Por isso, é importante uma reestruturação administrativa e a
valorização dos servidores públicos da Prefeitura

PROJETO 1: REFORMAS ESTRUTURAS, GERENCIAIS, DE COORDENAÇÃO
E INSTITUCIONALIDADES
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

Rever o marco jurídico de organização da Administração Pública Municipal, para fins de

1

atualização contendo definições, diretrizes, regras e a sistematização dos modelos institucionais,
instrumentos de parceria e regimes diferenciados de autonomia e flexibilidade de gestão;

2

3

4

Redesenha a estrutura das secretarias e a máquina pública para melhorar a eficiência
e eficácia do governo municipal

Implantar de Sistemas de Compliance (Conjunto de práticas que estejam de acordo
com as leis e regulamentos vigentes) nas Secretarias e órgãos municipais);

Promover a redução da sonegação fiscal, e a eventual corrupção e o suborno em
todas as suas formas na PMJP;

Fonte: Como subsídio, foi utilizado o documento “Um novo patamar para a Gestão Pública Brasileira” Marini et.all

RUY

PLANO DE
GOVERNO

JOÃO PESSOA
CIDADE HUMANA
E INTELIGENTE

RUY CARNEIRO
PREFEITO

PROJETO 2 : GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

Desenvolver programas visando implantar critérios e sistemas de gestão para ocupação dos

1

cargos comissionados, além de avaliação sistemática e transparente do seu desempenho:
avaliações ex ante, de competências e ex post, de resultados;

2
3

4
5

Reestruturar as carreiras, dentro de uma visão clara do serviço civil do futuro;
Disseminar a gestão por competências e a capacitação contínua na PMJP voltada aos objetivos
organizacionais e atendimento as necessidades da população;
Estimular incentivos remuneratórios e funcionais vinculados à conquista de metas e
ganhos de eficiência;
Estimular e premiar a inovação visando a melhoria dos serviços da PMJP.

PROJETO 3 : COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMO FUNÇÃO ESTRATÉGICA
INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

Adotar providências para a implantação de seguro garantia de execução de contrato pelo
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tomador em favor do Poder Público, em todos os contratos públicos de obras e de fornecimento
de bens ou de serviços cujo valor seja igual ou superior ao limite mínimo previsto no artigo 22,
inciso I - (PERFORMANCE BOND);
Criar estruturas e sistemas de recrutamento, capacitação, profissionalização e
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incentivo aos servidores responsáveis pelas compras e contratações, na forma de
cargos, carreiras, gratificações ou certificação de competências.

Fonte: Como subsídio, foi utilizado o documento “Um novo patamar para a Gestão Pública Brasileira” Marini et.all
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EIXO 5 : GOVERNANÇA PÚBLICA
PROGRAMA: TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL

JUSTIFICATIVA

A gestão municipal deve ser acompanhada, controlada e fiscalizada pela população e pelas entidades da
sociedade civil, além do próprio acompanhamento do Legislativo municipal, de modo a assegurar o
cumprimento das propostas apresentadas durante a campanha eleitoral. Para isso, é necessário total
transparência da gestão e o envolvimento da população no controle e na formulação de demandas e críticas ao
governo, o que demanda a organização de processos participativos e a incorporação de tecnologias digitais e de
comunicação

PROJETO 1: TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

INICIATIVAS PRIORITÁRIAS:

Promover a participação direta da população e de entidades da sociedade civil no planejamento,
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execução, monitoramento e avaliação dos programas e projetos, por meio das tecnologias do
governo digital, com vistas ao controle social sobre objetivos e metas do governo municipal;
Estruturar consulta periódica à sociedade através da gestão descentralizada sobre as
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demandas e prioridades das comunidades para incorporação nos orçamentos e
orientação na implementação das ações do governo municipal.
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Inovar e ampliar o processo de participação do cidadão por meio digital intensificando
o envolvimento da população nas decisões
Fortalecer Ouvidoria para receber críticas, demandas, denúncias, reclamações e sugestões
da população repassando para as áreas de interesse e responsabilidade direta.

Consolidar e aperfeiçoar o portal e os mecanismos de transparência na PMJP.
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