PLANO 15

NOSSA GENTE, NOSSA VEZ.

Prefeito: Dr. Cristiano/ Vice: Professor Jó Kruger.
Coligação: Nossa Gente, Nossa Vez.

INTRODUÇÃO

Um grande diálogo com mais de 3,2 mil pessoas, visitas a todos os bairros
da cidade e a consciência da diversidade de nosso município, que se percebe nos seus
mais de 300 km2, foi o que norteou o Plano DR 15, feito com especial atenção às
principais demandas de Tubarão, conforme especificações a seguir.

SAÚDE
Investimentos em saúde pública refletem diretamente na qualidade de vida
das pessoas. Serão ações prioritárias no Plano DR 15:
- Implantar a UPA 24h (Unidade de Pronto Atendimento).
- Criar o CEDIM (Centro de Diagnóstico por Imagem Municipal).
- Criar o PAI 24h (Pronto Atendimento Infantil).
- Criar o Centro de Saúde da Mulher.
- Criar o CEM (Centro de Especialidades Médicas Municipal).
- Incentivar as terapias alternativas para melhoria na promoção e prevenção à saúde.
- Criar o Centro de Reabilitação, garantindo o acesso integral aos serviços de fisioterapia
motora e respiratória.
- Ampliar o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas).
- Implantar o CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) infantil.
- Criar o serviço de apoio psicológico especializado às famílias que perderam entes
queridos acometidos pela COVID-19.
- Implantar o Programa Saúde Digital (teleconsultas).
- Implantar o prontuário eletrônico integrado em todas as estruturas de saúde
municipais.
- Implantar a Policlínica na Margem Direita.
- Criar um Centro de Atendimento em Saúde Avançado (CASA) na Margem Esquerda.
- Aumentar para 60% a destinação aos profissionais de saúde dos recursos do
Programa Nacional de Melhoria do Acesso da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ).
- Valorizar as clínicas de reabilitação de dependência química.

- Garantir e promover a dispensação de todos os medicamentos listados do SUS de
acordo com a demanda.
- Criar o programa “Remédio em Casa”, entregando a medicação de uso contínuo na
casa do paciente.
- Criar o programa “Transportando quem Precisa”, que garantirá transporte dentro da
cidade aos pacientes de consultas especializadas.
- Criar o programa “Saúde Móvel”, com uma estrutura motorizada que levará
odontologia, consultas médicas, ultrassonografia portátil e exames preventivos
(Papanicolau) aos bairros.
- Implantar o programa “Farmácia Solidária”.
-Implantar o Programa "Humaniza Tubarão", para aumentar a qualidade no atendimento
da população nas unidades de saúde, através da escuta qualificada.
- Implantar o programa “Fila Zero”, acabando com as filas de espera para consultas,
exames e cirurgias.
- Implantar a Gestão Plena em Saúde, em que a prefeitura tem maior poder de cobrar e
fiscalizar os prestadores dos serviços de saúde.
- Incentivar e fortalecer a APS (Atenção Primária de Saúde).
- Implantar o Centro de Controle de Zoonoses, responsável por ações e serviços a
populações de animais.
- Investir em equipamentos de anestesia, vacinas éticas veterinárias e instrumental
cirúrgico para cirurgias de castração.
- Garantir atendimento de veterinários em tempo integral.
- Criar uma estrutura de recolhimento de animais abandonados.
- Criar o programa “Doença Rara”, que promove auxílio multidisciplinar aos portadores
de doenças raras e seus familiares.

EDUCAÇÃO
Promover uma educação de qualidade reflete no presente e no futuro das
pessoas. São estas as ações prioritárias de governo no Plano DR 15.
- Disponibilizar vagas para suprir a demanda nas instituições de ensino municipal.
- Ampliar o número de creches próprias do município, criando estruturas permanentes.
- Garantir o acesso e permanência das crianças nas creches e escolas, investindo em
políticas públicas de educação;
- Ampliar o suporte administrativo para a direção nas escolas.
- Implementar o ensino integral, para viabilizar a melhoria da qualidade do ensino.
- Ampliar a interação entre a Fundação Municipal de Educação e os demais setores do
governo municipal, promovendo um serviço educacional de maior qualidade.
- Investir na formação continuada dos professores da rede municipal.
- Criar o plano educacional de progressão e continuidade nas atividades escolares.
- Investir em boas práticas educacionais para aumentar o IDEB.
- Investir na escola digital, promovendo e facilitando o acesso dos professores, alunos
e pais.
- Melhorar a estrutura física e promover a acessibilidade em todas as instituições de
ensino municipal.
- Disponibilizar as vagas em escolas e creches mais próximas da residência do aluno e
em casos excepcionais disponibilizar o transporte, atendendo a legislação especifica do
Mistério da Educação;
- Incentivar e promover a qualificação continuada dos profissionais de educação.
- Fortalecer as ações de políticas públicas da educação especial na perspectiva da
educação inclusiva.
- Desenvolver a criatividade e o protagonismo infantil e juvenil através de um banco de
ideias, concursos e gincanas promovendo a integração e o desenvolvimento.

MOBILIDADE
Serão prioridades do Plano DR 15 as seguintes ações relacionadas à
mobilidade:
- Criar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana.
- Revisar a concessão vigente de Transporte Coletivo Urbano (TCU), com vistas a
melhorias das estruturas e da qualidade do serviço.
- Implantação de meio de informação inteligente que possibilite melhor gerenciamento
do sistema do Transporte Coletivo Urbano.
-

Melhorar e modernizar as sinalizações horizontal e vertical, adaptando sua

acessibilidade para deficientes e pessoas com a mobilidade reduzida.
- Incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte, criando ciclovias úteis e seguras
para o deslocamento dos cidadãos.
- Criar o Programa “Cidade Caminhável”, melhorando a estrutura física e arquitetônica
das calcadas e passeios públicos da cidade, aumentando a segurança de pedestres,
com acessibilidade e desenvolvendo potencialidades do comercio local;
- Melhorar os acessos e estruturas de mobilidade no meio rural, qualificando o transporte
coletivo urbano, com mais horários e abrigos estruturados.
- Criar o sistema integrado de transporte coletivo urbano, com readequação do contrato
de concessão.
INFRAESTRUTURA
Serão prioridades do Plano DR 15 as seguintes ações relacionadas à nossa
infraestrutura:
- Construção do novo Terminal Coletivo Urbano;
- Criação do Parque da Família, com praça de alimentação e comércios populares,
revitalizando a antiga rodoviária;
- Revitalizar a estrutura do Mercado Público Municipal, priorizando a agricultura familiar
local;

- Incentivar a preservação do patrimônio histórico da cidade, valorizando a identidade
arquitetônica histórica e cultural.
- Pavimentação asfáltica e ligação das duas margens do Rio Tubarão, conforme
demanda dos bairros.
- Expandir a limpeza pública e coleta de lixo mecanizada no município, aumentando a
cobertura deste serviço em todos os bairros.
- Criar o programa “Asfalto no meu Bairro”, pavimentando vias municipais, de acordo
com a demanda dos bairros, respeitando sempre a decisão das pessoas para escolher
as prioridades da cidade;
TURISMO
Para incentivar nosso turismo, serão priorizadas as seguintes ações de
governo no Plano DR 15.
- Criar a Agenda Municipal de Eventos, constando informações acerca das atividades e
eventos locais que ocorrem na cidade.
- Criar Rotas Ciclo turísticas, estruturando percursos nos roteiros turísticos já existentes.
- Criar o programa “Conheça Tubarão”, incentivando as escolas municipais e os clubes
de mães, proporcionando o conhecimento e a valorização da identidade local com seus
pontos e roteiros turísticos.
- Criar um evento anual, afim de identificar as atividades e manifestações culturais do
povo tubaronense.
- Trabalhar em conjunto com as Agências de Turismo Receptivo, fomentando o turismo
local.
CULTURA
Serão priorizadas as seguintes ações de governo no Plano DR 15 para
incentivo à cultura local.
- Revitalizar o Museu Willy Zumblick, promovendo dentro deste atividades de extensão
do programa Escola em tempo integral.
- Promover as Estações Culturais Tubarão - Atividades culturais de música, teatro e
dança, distribuídas pelos parques da cidade com realização concomitante de Mostra e
Comercialização de Artesanato Local.

- Revitalizar o arquivo público municipal, bem como da biblioteca municipal;
- Manter e aprimorar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, adequando a distribuição
para artistas e produtoras com critérios claros e objetivos.
- Possibilitar a realização de eventos tradicionalistas autossustentáveis durante todo o
ano, contribuindo para o fortalecimento da cultura do sul do Brasil;
- Garantir a proteção e reconhecimento do patrimônio material e imaterial, que forma a
identidade cultural de nossa cidade.
- Promover o tombamento dos patrimônios históricos da cidade;
ESPORTE E LAZER
Para incentivar nosso esporte e o lazer dos tubaronenses, serão priorizadas
as seguintes ações de governo no Plano DR 15.
- Revitalizar as academias da melhor idade, incentivando a prática do exercício físico e
consequente melhoria das condições de saúde e qualidade de vida dos participantes.
- Criar e revitalizar as quadras de esportes poliesportivas e campos de futebol nos
bairros da cidade, promovendo o esporte amador local;
- Fomentar a participação da população em geral na prática de atividade física voltada
para a saúde e a qualidade de vida, observando todas as faixas etárias.
- Ampliar os locais de convivência nos bairros por meio de parcerias público-privadas.
- Integrar a atividade física em grupos de risco (diabéticos, hipertensos, cardiopatas
etc.), visando a qualidade de vida destes grupos e incentivando a prática extensiva a
todos os seus familiares.
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Especial atenção será dada aos nossos produtores rurais, setor onde serão
priorizadas as seguintes ações de governo no Plano DR 15.
- Fortalecer e incentivar a participação dos produtores e comunidade na Feira do
Agricultor, Ponto de Safra, Feira Ecológica, Feira do Vinho, CEASA.
- Estimular o uso de produtos advindos de produtores locais.
- Criar o programa “Terra Fértil”, resgatando e ampliando os serviços da patrulha
mecanizada para área rural, melhorando a qualidade das vias de acesso ao interior e
facilitando o escoamento da produção e a mobilidade.

- Capacitar o agricultor para melhorar a infraestrutura de sua propriedade e a gestão de
suas terras, em parceria com Epagri e Cidasc.
- Apoiar o desenvolvimento e a produção de produtos locais orgânicos.
- Incentivar o movimento econômico com a emissão da Nota do Produtor, diminuindo os
custos para o agricultor.
MEIO AMBIENTE
O meio ambiente terá como principais prioridades as seguintes ações de
governo no Plano DR 15.
- Criar o programa “Casa Sustentável”, promovendo a utilização de água da chuva em
condomínios e comunidades, bem como em prédios públicos da administração direta e
indireta.
- Incentivar a arborização de ruas com espécies que auxiliem na absorção de água da
chuva.
- Criar o selo "Amigo do Meio Ambiente”, para premiar e certificar iniciativas de
sustentabilidade.
- Promover dentro dos órgãos públicos iniciativas que visem o uso racional da água,
evitando desperdícios.
- Atuar para preservar a biodiversidade, com foco nas áreas rurais do município.
- Criar a Cooperativa de Reciclagem no município;
- Ampliar a manutenção e melhorar o estado de conservação das praças, parques e
demais áreas de uso comum do município.
- Ampliar a Fiscalização Ambiental, possibilitando uma atuação efetiva e contínua,
reduzindo o tempo de avalição dos licenciamentos ambiental.
- Expandir o Programa de Educação Ambiental no município, promovendo ações de
conscientização em todas as escolas e atuando diretamente nos bairros.
- Fomentar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
- Atuar pela redução do impacto ambiental do transporte público urbano, adequando os
ônibus para que dispersem seus poluentes de forma menos lesiva às pessoas e ao meio
ambiente.

- Criar o programa “Nosso Rio”, viabilizando recursos para desassoreamento,
fiscalizando os licenciamentos da exploração mineral no Rio Tubarão preservando as
margens do rio.
- Fiscalizar a pesca profissional no Rio Tubarão, com vistas à preservação da
biodiversidade;
- Combater o índice de abandono e incentivar a adoção responsável de animais.
- Estimular o ensino de assuntos referentes aos cuidados e atenção com os animais nas
escolas municipais.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E EMPREGO
No campo do desenvolvimento econômico, teremos como prioridades as
seguintes ações de governo no Plano DR 15.
- Criar o Centro de Empreendedorismo, que implantará políticas de desenvolvimento
para a cidade em parceira com instituições públicas e privadas.
- Criar o programa “Crescer Tubarão”, incentivando a criação e regularização de novos
negócios na cidade, dando suporte técnico e subsídios financeiros.
- Viabilizar uma rede de incubadoras com o apoio de universidades e centros de
pesquisa em inovação e tecnologia para desenvolver a cidade e otimizar os serviços
públicos.
- Fomentar a instalação de empresas em nossa cidade, aumentando a demanda
qualificada de mão de obra fortalecendo o crescimento da cidade.
- Mudar a legislação tributária municipal, a fim de incentivar a instalação e ampliação de
empresas em nosso município.
- Criar o programa “Trabalhador Legal”, regularizando trabalhadores informais, com
orientação de técnicos.
GESTÃO
A fim de assegurar a eficiência administrativa que tanto Tubarão precisa,
serão as ações de governo no Plano DR 15.
- Integrar as pessoas, proporcionando a participação popular na tomada de decisões
das ações do governo municipal, através de audiências públicas;

- Criar ferramentas ágeis e práticas para avaliação e fiscalização dos serviços públicos,
fomentando a participação das lideranças comunitárias.
- Garantir total transparência das ações do governo municipal, facilitando o acesso à
informação dos órgãos governamentais e não governamentais de fiscalização.
- Realizar concursos públicos, de acordo com a demanda das áreas de atuação.
- Reduzir os Cargos em Comissão e destinar parte dos existentes aos servidores
públicos efetivos.
- Reestruturar a Guarda Municipal, criando o Centro de Gerenciamento de Trânsito.
- Reestruturar a Agência Reguladora de Saneamento Básico (AGR), qualificando as
análises e fiscalização das obras de saneamento.
- Valorizar o servidor municipal, promover a meritocracia e desenvolver um Plano de
Cargos e Salários executável.
- Criar o Programa Tubarão Digital, agilizando e otimizando os mais diversos serviços
públicos, com prazo máximo de 48 horas para liberação de licenças, alvarás e afins.
- Disponibilizar a relação de resultados pretendidos e resultados obtidos pela gestão
municipal.
- Qualificar o setor de projetos na busca de recursos nas esferas estadual e federal,
para que não se perca mais investimentos nos diversos setores da cidade.
- Ampliar a qualificação dos servidores e agentes públicos, visando a melhoria da gestão
pública e dos serviços prestados à comunidade.
- Zelar pela qualidade do ambiente de trabalho dos funcionários e garantir seu bemestar físico e psicológico.
- Avaliar e revisar a cobrança de impostos e taxas municipais, usando critérios justos,
não onerando a população, usando como índice apenas a inflação.
- Realizar uma gestão que emana da população, onde o indivíduo, a família, o bairro e
a população em geral exercem o poder e têm papel decisivo na condução da gestão e
na alocação de recursos às prioridades reais de Tubarão.
- Criar o setor de compliance dentro da gestão municipal, aumentando a transparência
e otimizando o serviço público municipal.
- Reavaliar e buscar a redução no número de secretarias existentes.

SOCIAL
No campo do desenvolvimento social, teremos como prioridades as
seguintes ações de governo no Plano DR 15.
- Incentivar as atividades das entidades não governamentais que realizam trabalhos
sociais.
- Instituir um programa permanente de prevenção da violência intrafamiliar e social,
orientando a população para atitudes que estimulem a pacificação das relações
familiares.
- Criar o Centro de Convivência da Melhor Idade, promovendo a integração social dos
idosos, através de atividades e oficinas.
- Criar o “Programa Recomeço”, dando apoio e incentivando as pessoas em situação
de rua a retomarem a vida, passando pelos serviços de saúde, regularização de
documentos, oportunidade de emprego e abrigo temporário (albergue).
- Ampliar na Atenção Social Básica, com a parceria de instituições governamentais e
não governamentais, o número de programas de inclusão social para o atendimento de
um maior contingente de crianças e adolescentes, afastando-os da violência urbana.
- Implantar, através de parcerias, o Abrigo para Crianças e Adolescentes vítimas de
violência e em situação de vulnerabilidade.
- Efetivar o Conselho Municipal da Juventude, responsável pela promoção de políticas
públicas e sociais para os jovens.
- Apoiar as mulheres vitimais de violência e em situação de vulnerabilidade, com apoio
psicológico, jurídico e de saúde.
- Criar o “Programa Inclusão”, onde serão debatidas e promovidas ações voltadas às
pessoas com necessidades especiais.
- Estruturar a oferta de atendimento ao CREAS Pop (Centro de Referência para
População em Situação de Rua).
- Fomentar e ampliar os serviços do CRAS e CREAS através de investimento em
recursos humanos e estruturas físicas.
- Fomentar programas de habitação junto à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

- Fortalecer o trabalho intersetorial das políticas públicas (saúde, educação, cultura,
habitação, esporte e lazer), visando a ampliação do acesso e garantia de direitos.
- Ampliar a oferta de serviços de atendimento domiciliar para idosos e pessoas com
deficiência em situação de vulnerabilidade social.
- Ampliar o número de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com
especial atenção aos bairros e comunidades com maior densidade populacional e maior
vulnerabilidade social.
- Estimular meios que facilitem a inserção das pessoas em situação de vulnerabilidade
social no mercado de trabalho.
- Qualificar e melhorar as condições dos equipamentos sociais nos territórios de maior
vulnerabilidade social, conforme diagnóstico, respeitando as diretrizes do SUAS;
- Capacitar os trabalhadores do SUAS na perspectiva da educação permanente.
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